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RESUMO 

 

Comprova-se na presente tese que: por ser a natureza do capital força extratora do trabalho 
excedente o faz sem fronteiras. Para tanto, a competividade internacional e a eficiência 
produtivista norteiam a Política Agrícola Comum Europeia a subtrair a riqueza do Polo 
Juazeiro/Petrolina, na medida em que obtêm o controle da terra, água e todas as etapas da 
produção no campo, mediante a imposição do selo de certificações como determinante à livre 
circulação da mercadoria no Mercado Europeu. Centrado nas regras de acumulação e 
exploração do sistema do capital, o agro-hidronegócio se expande apoiado e incentivado pelo 
Estado, como sendo a única saída para elevar o nível de vida dos trabalhadores da cidade e 
campo justificado no quantitativo de emprego gerado que, por sua vez, pode resultar no 
consumo de produtos supérfluos na cidade. Enquanto esse discurso é propagandeado, a terra e 
água passam a ser apropriadas pelos proprietários do capital especificamente para produção 
de cultivos requeridos pelo mercado internacional. Assim, a procura de frutas tropicais pelos 
países que compõem a União Europeia tem permitido que a PAC exerça seu total domínio no 
Vale, determinando como deve comportar-se empregador e empregado, sem necessariamente 
ter o título de propriedade da terra. Desse modo, a politica de irrigação nas áreas em que 
foram implantados os Perímetros Irrigados, em especial: Bebedouro, Nilo Coelho e Salitre 
têm de fato ampliado quantitativa e qualitativamente a produção; porém, esse saldo 
aparentemente positivo tem sido extraído da renda da terra, materializado no trabalho 
precarizado e temporário dos assalariados, bem como na monopolização da terra dos 
pequenos produtores que ainda têm vínculo nominal com a mesma. É, portanto, a mediação 
da renda fundiária que está no centro dos fatores que promovem a separação entre o lugar da 
produção dos meios de vida que não assumem a forma de capital variável, necessários à 
reprodução do trabalhador e o lugar de produção e reprodução do capital. Com isso, o 
excedente do tempo de trabalho de que o capital se apropria é repartido por muitos agentes 
capitalistas no Polo e na Europa.    
 
Palavras chave: Agro-hidronegócio; riqueza; Perímetros Irrigados; Trabalho; Política 

Agrícola Comum.  

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
 
It is verified in this thesis: to be the nature of capital strength extraction of surplus labor 
makes borderless. To this end, international competitiveness and efficiency productivist guide 
the European Common Agricultural Policy evading wealth polo Juazeiro/ Petrolina, in that 
obtains control of the land, water and all stages of production in the field by imposing stamp 
certifications as a determinant of the free movement of goods in the European market. 
Centered in the rules of accumulation and exploitation of the system capital, agro-hydro 
expands supported and encouraged by the state, as the only way to raise the standard of living 
of workers in town and country, justified the quantitative employment generated, which in 
turn, can result in unnecessary consumption of the city. While this discourse is divulgadado, 
land and water become appropriated by the owners of capital specifically for crop production 
required by the international market. Thus, demand for tropical fruits by countries that 
comprise the European Union has allowed the PAC to exert its total domination in the Valley,  
determining how to behave employee and employer, without necessarily having title to the 
land. Thus, the irrigation policy in areas that were implanted with the irrigated areas in 
particular: Bebedouro Nilo Coelho and Salitre has actually expanded production 
quantitatively and qualitatively, but this apparently positive balance has been extracted from 
the land rent , materialized in the precarious and temporary employees as well as the 
monopolization of land of small farmers who still has nominal bond with it. It is therefore the 
mediation of this land in the center of the factors that promote the separation between the 
place of production of the means of life that does not take the form of variable capital 
necessary reproduction of the worker and the place of production and reproduction of capital. 
With this, the surplus labor time that capital appropriates is shared by many capitalist agents 
in Polo and Europe.  

Keywords: Agro-hydro; Wealth; irrigated; work; Common Agricultural Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Se puede comprobar en la presente tesis que: por ser la naturaleza del capital fuerza extractora 
del trabajo excedente lo hace sin fronteras. Por tanto, la competitividad internacional  y la 
eficacia productora guían la Política Agrícola Comun Europea a substaer la riqueza del polo 
agrícola Juazeiro/ Petrolina, en la medida en que obtienen el control de la tierra, el agua y 
todas las etapas de producción en el campo, mediante la imposición de requisitos y 
certificados que determina la libre circulación de productos en el mercado europeo. Centrada 
en las reglas de acumulación y explotación del sistema capitalista, la agricultura de regadio 
como negocio se expande apoyada e incentivada por el estado, como si fuera la única salida 
para elevar el nivel de vida de los trabajadores de la ciudad y el campo, justificado en el 
número de empleos generados que, a su vez, pueden resultar en el consumo de productos 
superfluos en las ciudades.  Mientras ese discurso es anunciado, la tierra y el agua pasan a ser 
propiedad de los dueños del capital, especificamente para la producción de cultivos 
demandados por el mercado internacional.  Así la demanda de frutas tropicales por los países 
que componen la Unión Europea, ha permitido que la PAC  ejerza su dominio total en el 
Valle, determinando como debe comportarse el productor y el empleado, sin que tenga que 
tener necesariamente el título de propiedad de la tierra. De este modo, la política de regadío 
en las áreas en las que fueron implantados los “Perímetros Irrigados” (áreas de regadío), en 
especial: Bebedouro, Nilo Coelho y Salitre han tenido, de hecho, ampliados cuantitativamente 
y cualitativamente la producción; pero a pesar de eso,  ese saldo aparentemente positivo ha 
sido obtenido de la renta de la tierra, materializado en el trabajo precario y temporal de los 
asalariados, así como con la monopolización de la tierra de los pequeños productores que 
todavía tienen un vínculo nominal con la misma. Es, por lo tanto, la mediación de la renta 
fundiaria lo que está en el centro de los factores que promueven la separación entre el lugar de 
producción de los medios de vida que no asumen la forma de capital variable, necesarios a la 
reproducción del trabajador y el lugar de producción y reproducción del capital.  Con eso, el 
excedente de trabajo del que el capital se apropia, es repartido por muchos agentes capitalistas 
tanto en el Polo como en Europa. 
 
Palabras clave: Agro-hidro-negocio (Agricultura de regadio); riqueza; Zonas de regadío; 
Trabajo; Política Agrícola Común. 
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INTRODUÇÃO 

 

As pessoas abandonaram o campo pela 
ilusão da cidade incentivada pelo 
Estado. Mas a fome obrigará a todos 
voltarem a terra. (Não quis dizer o 
nome – Pequeno Produtor da Ilha da 
Madeira – PT, 2012). 

 

Os modelos agrícolas, que têm norteado o campo no contexto contemporâneo, como 

a PAC europeia (Política Agrícola Comum) e o Agro-hidronegócio no Polo 

Juazeiro/Petrolina, são modelos de agricultura contraditórios e antagônicos, pois, ao passo que 

incentivam uma agricultura empresarial e competitiva, fingem proteger a agricultura familiar, 

cada vez mais marginal e residual. 

Sob o estimulo da competição, a PAC e o agro-hidronegócio com aparato cada vez 

mais moderno têm elevado sua produção e produtividade, fato que tem implicado em uma 

maior concentração na produção e propriedade e uma crescente proletarização dos 

camponeses e pequenos produtores1.  

O aumento da produção, produtividade e do emprego por tais políticas viriam como a 

garantia aparente da eliminação da questão agrária e da melhoria da qualidade de vida dos 

camponeses, pequenos produtores e sem terra que, além de terem mais alternativas de 

trabalho, estariam diante de um rural plural - um rural multifuncional em que o agricultor 

executa diversas funções fora da agricultura e pecuária. Essa realidade, ou seja, boom da 

produção, consequentemente o boom do consumo de produtos supérfluos da cidade no espaço 

rural, por conta desse “novo” no campo, tem causado o avesso da fartura alimentar, razão que 

conduz a um questionamento: “Então, o que orienta a trajetória geográfica dos 

desdobramentos das crises e como os impactos locais e as respostas políticas locais se 

relacionam com as dinâmicas globais”? (HARVEY, 2012 p. 119). Mészáros (2009) sinaliza 

que: da forma como o sistema do capital se apresenta hoje, “apenas uma reorientação

                                                             
1 Embora os camponeses sejam pequenos produtores familiares, o termo pequeno(s) produtor(es) 
família(es) utilizado em toda tese difere de camponeses, uma vez que os mesmos estão inseridos de 
uma forma abrangente no mercado. Desse modo, no decorrer do trabalho, aparecerão camponeses e 
pequenos produtores, todavia o sentido é diferente. 
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qualitativa da reprodução sociometabólica pode apontar uma saída para a crise 

verdadeiramente global da humanidade”. (p.633).  

O aumento da produção agrícola nos países da União Europeia por meio da política da 

PAC desde sua entrada em vigor em 1962 esteve focado na intervenção dos preços mínimos 

mediantes preços de compra garantidos por parte do Estado, mesmo em caso de excedente de 

produção.  Contudo, o alto custo dessa política conduziu reforma no interior da PAC nos anos 

de 1992, 2003, 2007, que se juntaram às negociações de liberação comércio agrícola mundial 

em uma mercadoria, com foco na modernização da agricultura, ou seja, no desenvolvimento 

rural entendido como a inserção de atividades não agrícolas no campo. Deve ser destacado 

que as negociações agrícolas (iniciadas em 1986 e concluídas em 1994) da OMC 

(Organização Mundial do Comércio) marcam o ritmo e a orientação das reformas da Política 

Agrícola Comum.  

Sendo assim, a liberação do mercado foi a resposta local encontrada  para o excedente 

da produção - expandir-se,  sem fronteira. 

 

Pode-se convincentemente argumentar que a “força bombeadora” do capital, 
que extrai o trabalho excedente, não conhece fronteira (embora tenha limites 
estruturais, que as personificações do capital recusam, e devem recursar, 
reconhecer), e assim pode-se corretamente considerar que tudo o que se 
puder imaginar como extensão quantitativa da força extratora de trabalho 
excedente corresponde à própria natureza do capital, ou seja, está em perfeita 
sintonia com suas determinações internas. Em outras palavras, o capital 
ultrapassa infatigavelmente todos os obstáculos e limites com que 
historicamente se depara, adotando até as formas de controle mais 
surpreendentes e intrigantes - aparentemente em discordância com seu 
caráter e funcionalmente “hibridas” – se as condições o exigirem. 
(MÉSZÁROS, 2009 P. 103). 
 
 

Segundo Harvey (2012),  

 

é também muito claro que a reprodução do capitalismo implica a realização 
de novas geografias e que a criação de novas geografias, por meio da 
destruição criativa do velho, é uma boa forma de lidar com o problema 
permanente da absorção do excedente de capital. Mas essa busca de uma 
“correção” geográfica para o problema da absorção do excedente constitui 
também um perigo sempre presente.  (p.174).  
 
 

O incentivo à modernização da agricultura para alcançar o mercado externo, 

principalmente, nos países pobres, possibilitou o Sertão nordestino banhado pelo rio São 

Francisco - Polo de desenvolvimento - composto pelos Municípios de Juazeiro ao norte da 
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Bahia e Petrolina ao sul de Pernambuco, ser um marco da fruticultura irrigada nos Perímetros 

Irrigados: Bebedouro, Nilo Coelho - Petrolina e Salitre - Juazeiro.   Nos Municípios em 

questão, há uma quebra da unidade terra/água que, em seguida, é refeita no capitalismo para 

permitir a territorialização e monopolização do capital mediante modelo do                        

agro-hidronegócio, que necessita de um uso excessivo de terra e água.   

A concretude de uma agricultura voltada para o mercado externo no Polo, nos anos de 

1990, permitiu a intervenção da Política Agrícola Comum da União Europeia guiada pela 

política de livre comércio, moldar a produção agrícola de acordo com as exigências das 

empresas que controlam o mercado mundial de alimentos. Dentre elas, estão as empresas 

portadoras de selos, como, por exemplo, o glogalgap que impõem as regras de trabalho, de 

produção e de colheita no campo como condição de certificar a qualidade do produto para 

que, assim, ele tenha livre circulação e possa ser consumido no mercado europeu.  

Para Harvey (2012), o princípio número um do sistema do capital é ultrapassar todos 

os limites geográficos para acumulação, sendo assim, o desenvolvimento geográfico desigual 

que resulta é tão infinitamente variado quanto volátil.   

Todavia, o desenvolvimento geográfico desigual é velado no ordenamento territorial 

voltado para a produção da riqueza proporcionado pelo trabalho.  Conforme Martins (2004a), 

“a expansão do capital ameaça, em primeiro lugar, a visão ordenada e integral do mundo que 

é própria do camponês, sua concepção totalizadora da vida”. (p.109). De acordo com o autor, 

 
 

o capital ameaça porque impõe a separação entre o trabalhador e seus meios 
de vida, porque coisifica as relações sociais, porque acoberta a solidariedade 
entre situação social e consciência social, porque impõe o descompasso entre 
a compreensão e a ação, porque fragmenta a vida e a compreensão do viver, 
porque impõe o estranhamento do homem em relação a si mesmo e o 
mundo.  (p.109). 
 

 
Diante do visível, circunscrito na produção da riqueza do Polo de mais de uma safra de 

manga por ano e nos variados tipos de uva presentes diariamente no mercado europeu de 

acordo com as normas dos selos, o tempo e o espaço passam a ser tipicamente controlados 

pelo/para o capital. Desse modo, a distância entre o Vale do São Francisco e a Europa 

praticamente inexiste pelo fluxo de mercadorias que circulam em países, como, por exemplo, 

Portugal e Espanha.  

É o avanço tecnológico, que permite a compressão do espaço e tempo na circulação e 

consumo da mercadoria; porém, é o trabalho o possibilitador da riqueza e este se torna cada 
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vez mais necessário no sistema do capital.  Como a riqueza no sistema do capital se iguala à 

mais-valia, explica-se o número de trabalhadores empregados no período de safra da 

fruticultura no Polo e como os mesmos são incluídos no programa Chapéu de Palha na 

entressafra. Em Portugal, o programa Desenvolvimento Rural tem incentivado a pequena 

produção a prática do turismo rural ou outras atividades não agrícolas, deixando a cargo da 

grande propriedade a produção alimentar.  

Seja no Brasil ou em Portugal, a terra enquanto condição de trabalho com a finalidade 

de uso e necessidade perde valor, passando a ter apenas um caráter de lucro. Por essa razão, é 

que se tenta encobrir em todos os lugares que não há uma questão agrária e sim uma questão 

agrícola. Para Covas & Covas (2012), isso se traduz em o campo deixar a 1ª ruralidade e 

caminhar em direção à 2ª ruralidade, aquela da dimensão mais humana em virtude da reação 

vinda da cidade.  

O entendimento de um rural plural de forma mundial tem fortalecido um 

desenvolvimento geográfico cada vez mais desigual na medida em que políticas criadas, como 

a PAC, guiada pelo livre comércio, tem recorrido a cultivos que eles mesmos não produzem 

por exigir muita terra e água, como é o caso da soja no cerrado e a manga no Polo. Essa 

dinâmica global expulsa os trabalhadores da terra e o tornam assalariados precarizados.  

A partir das indicações, vislumbra-se a tese de que: por ser a natureza do capital força 

extratora do trabalho excedente, o faz sem fronteiras. Para tanto, a competividade 

internacional e a eficiência produtivista norteiam a Política Agrícola Comum europeia a 

subtrair a riqueza do Polo Juazeiro/Petrolina, na medida em que obtêm o controle da terra, 

água e todas as etapas da produção no campo, mediante a imposição do selo de certificações 

como determinante à livre circulação da mercadoria no mercado europeu.  

O entendimento da tese estabeleceu-se no desvelar das estratégias utilizadas pelo 

sistema do capital para garantir sua expansão, mesmo recusando a conhecer seus limites 

estruturais, tendo como base os autores Marx (2011; 2008a; b; c; 2006) e Mészáros (2009; 

2007a; 2007b). Nas análises espaciais e a dinâmica das escalas estiveram centradas em: 

Harvey (2012; 2011; 2006), Smith (1984) e Carlos (2011). A questão agrária e agrícola em: 

Abramovay (2012; 2004; 2003); Alentejano (1986), Conceição (2004; 2005), Marques (2004; 

2002), Martins (2003a; 2003b; 1997; 1988; 1982; 1980), Oliveira (1998; 2008), Silva (2011; 

1999; 1998; 1988). Abordagens relativas à fruticultura no Vale do São Francisco: Andrade 

(1986; 1983) Gama da Silva (2009), Cavalcanti (2009), Ministério da Integração Nacional 

(2011). A política Agrícola Comum em: Covas (2012; 2010), Galindo (2009; 2003); Montiel 
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(2009), Serrano (2010; 2012). Utilizaram-se outros autores em livros, teses, dissertações, 

periódicos, artigos e documentos em sites nacionais e internacionais.  

O oculto no espaço agrário de Juazeiro/Petrolina se desvenda na análise da totalidade 

das relações sociais alicerçado no método do materialismo histórico e dialético. Moraes 

(1984) argumenta que a “opção do método aparece como o primeiro pressuposto no processo 

de construção de uma nova concepção de Geografia [...]” (p.27). De acordo com o autor, o 

método de interpretação “diz respeito à concepção de mundo do pesquisador, sua visão da 

realidade, da ciência, do movimento etc. É a sistematização das formas de ver o real, a 

representação lógica e racional do entendimento que se tem do mundo e da vida”. (p.27). 

 Seguindo essa linha de raciocínio, o revelado na elevação da produção e 

produtividade no Polo não pode ser tomado como ponto de partida para explicar a realidade, 

pois “o sujeito, a sociedade, tem de estar continuamente presente como pressuposto da 

representação”. (MARX, 2011, p. 55). Desse modo, sob a égide do modo de produção 

capitalista, o abstrato e concreto se estabelecem na unidade dos contrários; portanto, a ordem 

capitalista é determinada, ao contrário, pela relação que tem entre si na moderna sociedade 

burguesa,  que é exatamente o inverso do que aparece como sua ordem natural ou da ordem 

que corresponde ao desenvolvimento histórico. Segundo Marx (2011), os aspectos mais 

simples não podem ser pensados exclusivamente em uma forma particular. Por essa razão,  as 

especificidades do campo, analisadas no materialismo histórico e dialético, só fazem  sentido 

se inseridas na totalidade. Nesse sentido, Carvalho (2008) explica que, numa totalidade, o 

conhecimento das partes e do todo pressupõem reciprocidade.  

 

 

Isto porque o que confere significado tanto ao todo quanto às diversas partes 
que o formam são determinações, dispostas em relações, que perpassam e 
completam a transversalidade do todo, de modo que não pode haver 
conhecimento de um todo ou de partes dele se, amputada a totalidade, 
isolados seus elementos entre si e em relação com a totalidade e 
desconhecidas suas leis, não for possível captar a amplitude de terminações 
ontológicas das partes e da totalidade – determinações que só podem ser 
apreendidas se a análise percorre a transversalidade essencial do todo. (p.52-
53).  

 

 

Conforme o autor, o conhecimento de uma região do todo não é, ainda, conhecimento 

do todo, porque o conhecimento de partes isoladas do conjunto não é conhecimento nem das 

partes nem do conjunto.  Nesse entendimento, a rapidez com que a fruticultura tem alcançado 
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níveis diferentes de escala pela legitimidade da política de livre comércio eleva o trabalho à 

condição de supérfluo, não somente pela concretude da política de irrigação do Polo, mas pela 

própria dinâmica do capitalismo monopolista mundializado que tem adquirido novos padrões 

de acumulação e exploração. Logo, trabalho abstrato e concreto se funde na subtração da 

riqueza produzida.  

As relações estabelecidas entre dominante/dominado no espaço agrário, em que a terra 

perde completamente a função garantidora da vida da família, ergue a importância da 

Geografia, em especial, da Geografia Agrária no desvelar daquilo que é (des)ordem quando a 

renda da terra é extraída. O rural, portanto, não pode aniquilar o agrário, uma vez que o 

desenvolvimento capitalista tem expandido a miséria no campo e na cidade. A opção pelo 

materialismo histórico e dialético associado ao  aprofundamento nos estudos e debates com a 

orientadora e o GPECT – Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas de 

Reordenamentos Territoriais/NPGEO-UFS vinculado ao CNPq, os eventos realizados pelo 

Grupo como os Fóruns e o I Encontro Nacional do GPECT, assim como, a participação em 

simpósios, encontros científicos local, nacional e internacional, também as disciplinas 

ofertadas pelo curso de doutorado no Brasil e em Portugal foram imprescindíveis na 

construção da tese. O estágio sanduíche realizado na Universidade de Lisboa em Portugal 

possibilitado pela CAPES no período de setembro/212 e janeiro/2013 ampliou o 

conhecimento relativo à Politica Agrícola Comum da Europa e a relação desta com o Polo 

Juazeiro/Petrolina. 

O trabalho de campo, enquanto ferramenta indispensável na Geografia, em particular, 

na Geografia Agrária foi realizada tanto no Polo Juazeiro/Petrolina no Sertão nordestino como 

em Portugal. No Polo, foram realizadas 90 entrevistas com empresas agrícolas exportadoras 

de frutas, pequenos produtores, trabalhadores assalariados, representantes da CODEVASF, 

INCRA, Sindicato, PLENA, Mercado do produtor Juazeiro, assim especificadas:  

• Grandes proprietários de terra em Juazeiro BA, Petrolina PE, Casa Nova BA – 

totalizando 22 empresas agrícolas;  

• Pequenos proprietários de lotes nos Perímetros, sendo 10 no Bebedouro, 10 no 

Senador Nilo Coelho (dentre os já entrevistados no período do mestrado) e 03 no 

Salitre porque não foi possível encontrar o pequeno produtor no lote. Por conta disso, 

realizaram-se entrevistas com 10 trabalhadores assalariados em 10 lotes; 

• No universo dos trabalhadores assalariados, incluindo quem mora na cidade e são 

empregados nas empresas agrícolas e cadastrados no Programa Chapéu de Palha, 

foram realizadas 30 entrevistas;  



  O AGRO-HIDRONEGOCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO ...  

•  Entrevista com o Coordenador de Comunicação da CODEVASF/Petrolina, um 

representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e um do INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Petrolina. Ainda, o Coordenador da 

empresa PLENA e PROJETEC – terceirizada da CODEVASF/Juazeiro responsável 

pelo Consórcio Salitre e a Coordenadora do Setor de qualidade do produto - Mercado 

do Produtor em Juazeiro. 

Em Portugal, foram realizadas 26 entrevistas, distribuídas em:  

• Loures – Feira Biológica entrevista com 03 agricultoras; Mercado Muncipal de Loures 

– entrevista com 01; pequenos produtores 02;  

• MARL – Mercado Abastecedor de Lisboa - entrevista com o Presidente do Mercado, 

05 grandes operadores e 05 pequenos;  

• Lisboa - Feira do Relógio - pequenos produtores 03; análise dos preços das mangas 

vendidas nos Mercados Municpais: 31 de Março, Alvalade e Mercado dos Lavradores 

na Ilha da Madeira;  

• Redes de hipermercados - Grupo Gerônimo Martins, Auchan (Vila Nova da Rainha) e 

Continente;  

•  Fábrica de Azeite em Tumar 01; Entrevista na Associação dos Jovens Agricultores 

01; Empresa CODIMACO, que trabalha com a certificação Globalgap em Cadaval 

(Canaxide) 01. 

 

As informações obtidas com os sujeitos envolvidos e a realidade dos mesmos, foram 

analisadas criticamente, permintindo descortinar aquilo que os olhos não veem. 

A presente tese está apresentada em cinco seções. Na Primeira - A Reprodução 

sociometabólica do Capital – Sua consolidação no Campo – mostra-se que o princípio 

trinitário capitalista: apropriação dos meios de produção: terra/água- sujeição do 

trabalho/proletarização-extração do lucro e renda da terra - ao avançar pelo campo, provoca 

um rompimento na unidade terra/trabalho, enquanto única condição de autonomia e de 

sobrevivência dos camponeses que viviam nas áreas em que foram instalados os Perímetros 

Irrigados e tinham sua produção voltada para suas necessidades e não para a necessidade do 

capital.  

A Política de Irrigação no Brasil e as Relações com os Órgãos Internacionais e o 

local: O caso do Programa de Aceleração do Crescimento – na Segunda Seção, apresentam-

se os planos de desenvolvimento como proposta central de imprimir um novo rumo ao 

desenvolvimento brasileiro, ao priorizar o aumento da capacidade energética, da produção de 
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insumos básicos e de bens de capital. Notadamente, dentre desses planos, a agricultura 

irrigada já despontava como um grande negócio, especialmente no Nordeste do Brasil com a 

materialização do Projeto piloto de irrigação Bebedouro, inaugurado em 1968 em Petrolina 

PE. No Programa de Aceleração do Crescimento, a Irrigação ganha mais ênfase justamente 

porque tal Programa se insere na estratégia de recomposição do papel das Instituições 

Financeiras Multilaterais (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) incentivadoras e financiadoras do modelo de 

desenvolvimento nos países pobres.  

A Terceira Seção - O Agro-hidronegócio e o Processo de Certificação da Fruticultura 

– enfatiza que as exportações para os diversos mercados não se restringem somente ao 

quantitativo da produção, mas, a forma e para quem está sendo produzida cada fruta, o que 

significa cumprir as exigências impostas pelo país comprador, requisito indispensável para 

ocupar as janelas abertas para a exportação. Desse modo, alcançar o mercado global implica 

não somente em ter capital para adquirir os selos de certificação, mas, sobretudo, cumprir os 

requisitos dos selos, que são renovados a cada ano pelas empresas que exportam, 

principalmente para a Europa e a América do Norte. 

A Quarta Seção - A Produção da Riqueza nos Perímetros Irrigados – as Escalas 

Espaciais do Capital – revela como o entendimento das escalas espaciais permite afirmar que 

a produção da fruticultura não pode ser vista apenas como uma área que aponte para uma 

Indicação Geográfica em que o ponto central é a criação de valor e valor de troca local sem 

analisar as relações estabelecidas mediadas pelo capital nesse fixo espacial. Assim, as escalas 

se constituem separadamente, ao mesmo tempo, que se relacionam e são móveis. Assim, o 

domínio escalar do selo globalgap e a politica do livre comércio são apontados numa 

perspectiva, tendo como base a realidade portuguesa.  

A Inferência da Política Agrícola Comum europeia na expansão do Agro-

hidronegócio – polo Juazeiro/Petrolina – analisada na Quinta Seção expõe que a Política 

Agrícola Comum associada à política de livre comércio provocam a expansão do              

agro-hdronegócio em países como o Brasil em suas áreas estratégicas como o cerrado 

matogrossense e, em especial, o Vale do São Francisco. O Vale, incentivado pelo mercado 

global e beneficiado pelas águas do rio São Francisco, adota um sistema de modernização de 

agricultura extremamente agressiva voltado para exportação de frutas, que, por sua vez, 

intensifica o uso da terra, água, energia, sementes, fertilizantes químicos e pesticidas. Em 

consequência, a concentração pelo capital da propriedade da terra e do trabalho é inevitável. 
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As Considerações Finais - A Riqueza da Produção – o Possível Diante do Impossível - 

aponta para a necessidade urgente de uma social alternativa, pois, somente assim, poderá ser 

quebrada a “maldição da interdependência” e a perversa homogeneização, que acompanha a 

divisão do trabalho horizontal e vertical sob o comando do capital. 



  SEÇÃO I: A REPRODUÇÃO SOCIOMETABOLICA DO CAPITAL ...  

SEÇÃO 1 
 
 
 

A REPRODUÇÃO SOCIOMETABÓLICA DO CAPITAL 
– SUA CONSOLIDAÇÃO NO CAMPO 

 

Os colonos (pequenos produtores) dos Perímetros 
estão de pior a pior. O preço de tudo que produz, 
ao vender é baixo e tudo que compra é caro. 
(C.G.S. 71 anos, pequeno produtor PISNC-N/9, 
2012) 

 
 

A determinação mais profunda do sistema do capital, desde a sua origem, é estar em 

continua expansão instigado pela acumulação. Esse propósito contraria as formas antigas de 

controle sociometabólico que se caracterizavam por um elevado grau de autossuficiência no 

relacionamento entre produção e seu controle. A partir do momento em que a autossuficiência 

do capital vai se quebrando progressivamente, cede lugar a conexões 

metabólicas/reprodutivas mais amplas, ainda não experimentadas. Para Harvey (2011), uma 

das consequências adicionais desse processo é um impulso perpétuo de transformação da 

escala2 geográfica em que se define a atividade capitalista, uma vez que o capital como 

produtor potencial de valor historicamente especifico só pode ser consumado e materializado 

se penetrar no domínio da circulação, para, dessa maneira, concretizar seu interesse – a 

autorrealização ampliada. 

Nesse processo, a unidade entre homem/natureza, ou seja, produção/necessidade 

efetivada pelo trabalho, necessária à riqueza da produção como garantia da existência do Ser, 

foi transformada em valor de troca pelo capital no momento que ele redefine essa unidade. 

Assim, enquanto sistema dinâmico, o capital invalida qualquer unidade que impeça a 

multiplicação da riqueza material e cria outras unidades que contribuam com a 

produção/reprodução dessa riqueza para ele. Contudo, a necessidade da unidade 

produção/consumo refeita no capitalismo, ao mesmo tempo em que é necessária, é também 

arriscada, em virtude das contradições oriundas do processo de expansão do sistema que só 

considera bem sucedida a valorização/realização e a constante ampliação da massa de riqueza 

material acumulada. Percebe-se que, no curso do desenvolvimento capitalista, ele vai se 

                                                             
2 Ver explicação a respeito da criação das escalas espaciais na Seç.4. 
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transformando no mais dinâmico e mais competente extrator do trabalho de toda a história, 

uma vez que somente o trabalho cria valor, cria riqueza. 

A escravidão e a servidão enquanto restrições à reprodução sociometabólica do capital 

em escala ampliada, dos períodos que antecederam ao capitalismo, cederam lugar ao trabalho 

“livre” contratual e assalariado. É exatamente o momento em que o capital deixa de se 

configurar no trabalhador para se configurar no resultado do trabalho. Para ele, só interessa a 

força de trabalho que já não se constitui um valor de uso para o trabalhador, mas apenas para 

o capital que a coloca em movimento. Esse movimento, de acordo com Martins (1988), ocorre 

porque a produção e a reprodução do capital estão num lugar, e a reprodução da força de 

trabalho está fundamentalmente em outro lugar. 

 A realidade apontada é caracterizada, conforme Mézáros (2009), por uma dupla 

ruptura na unidade necessidade/produção, que provocou: 1) a separação radical dos 

trabalhadores dos meios materiais de sua atividade produtiva e da autorreprodução -  

privando-os de qualquer influência sobre as funções produtivas especificas que devem realizar 

no lugar de trabalho a eles designados; 2) a necessidade de entrar na relação de troca do 

capital por uma questão de mera sobrevivência, prendendo firmemente o trabalhador ao 

sistema dominante, deixando-o totalmente à mercê do capital.  

Por não conseguir reproduzir-se sem o trabalho, o capital impõe uma liberdade ao 

trabalhador, que, aparentemente, o absorve do peso da dominação forçada nos sistemas 

anteriores. Todavia, sua liberdade é, pois, a condição de sua sujeição. O trabalhador é 

socialmente livre, mas economicamente dependente, uma vez que deve vender sua força de 

trabalho a quem dispõe dos meios de produção para que se possa trabalhar. A relação que se 

estabelece é tipicamente marcada pela ilusão de ser “livre”, por isso, há, necessidade de 

alienação dos indivíduos. Contudo, tal alienação não se refere somente ao produto que lhe é 

estranho; mas, por causa da crescente especialização do trabalho, há também, uma alienação 

de seus companheiros e de si mesmo. Conforme Marx (2006), a situação é analisada da 

seguinte forma: 

 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto expressa, pelas leis nacional-
econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos tem para 
consumir; que quanto mais valores cria, mais sem valor e indigno ele se 
torna; quanto mais bem formado seu produto, tanto mais deformado ele fica; 
quanto mais civilizado seu objeto, mais bárbaro  o trabalhador; que quanto 
mais poderoso o trabalho, mais impotente o trabalhador se torna; quanto 
mais rico de espírito o trabalho, mais pobre de espírito e servo da natureza se 
torna o trabalhador. (p.82). 

 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

 

Conforme Mészáros (2009), a separação do trabalhador da riqueza que produz, 

implica a desumanização do trabalho vivo, transformado em uma mercadoria que só pode 

funcionar (como força produtiva) e biologicamente se sustentar (como um organismo) 

adentrando a estrutura – e se submetendo às exigências materiais e organizacionais – das 

relações de troca dominantes. Para o autor, a condição do trabalhador em mercadoria foi o 

grande “sucesso” desse sistema e o obstáculo que limitava pesadamente a finalidade e o 

dinamismo dos sistemas produtivos anteriores ao capitalismo. Argumenta o autor que “pela 

primeira vez na história, os seres humanos tem de enfrentar, na forma de capital, um modo de 

controle sociometabólico3 que pode e deve se constituir – para atingir sua forma plenamente 

desenvolvida – num sistema global, demolindo todos os obstáculos que estiverem no 

caminho”. (p.102). 

Nesse sentido, a produção da riqueza apropriada pelo capital traz em seu bojo a 

difusão e a dominação universal da estrutura de mercadoria, uma vez que satisfaça as 

condições de sua universalidade. Desse modo, o espaço4 no capitalismo ganha uma dimensão 

inimaginável porque passa a organizar e integrar os diferentes processos envolvidos na 

circulação e na acumulação do capital por meio da relação trabalho/salário, constituída 

progressivamente pela universalidade do valor como forma de trabalho abstrato.  

Para Moreira (2004), a expansão capitalista impulsiona produção espacial. Para ele, a 

Geografia é muito importante para essa análise, porque a ciência é movimento e, nessa 

perspectiva, compreende-se que o espaço ganha fluidez e mobilidade na medida em que o 

                                                             
3 O termo sociometabólico utilizado no texto indica que o metabolismo do sistema do capital necessita 
da sociedade. Portanto, a condição de sua existência é penetrar em todos os lugares, como garantia do 
seu próprio alimento. Assim, ele se estabelece como uma entidade material; ouro, negócios bancários, 
mecanismos de mercado. etc.  mas muito além disso, o capital penetra no mundo das artes, no mundo 
da religião e das igrejas, governando as instituições culturais da sociedade. Não é possível nenhum, 
aspecto de nossa vida que não seja, nesse sentido, controlado pelo capital sob circunstâncias presentes. 
Contudo, é exatamente nesse processo que ele próprio encontra seu limite. Baseado em Mészáros 
(2007a). 
4 A categoria espaço é utilizada dentro deste trabalho enquanto produção, que compreende movimento 
– alterações qualitativas e quantitativas. A produção do espaço se dá pela universalização do trabalho 
assalariado e, com ele, do valor, tendência inerente ao capital, que conduz a emancipação do espaço 
natural; porém o faz apenas pela produção de certos espaços absolutos próprios como parte da 
produção mais ampla do espaço relativo. Portanto, no capitalismo, o espaço só é relativo porque é 
absoluto, ou seja, o primeiro passa a ser concreto, mas depende do segundo, que é abstrato, mas não 
deixa de ser concreto, pois é ele que permite a produção social, o movimento, o fluxo regulado pelo 
tempo da produção, assim o espaço só é absoluto enquanto relativo. Baseado em SMITH (1984) e 
CONCEIÇÃO (2011) notas de sala de sala de aula da disciplina: Espaço geográfico, poder e ideologia 
em 14.09.11. 
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capital, sem fronteiras, se localiza num ponto fixo e se dispersa para um ponto sempre novo, 

redistribuindo-se ao sabor do fluxo incessante da mobilidade em busca do lucro.   

Com esse desígnio, o capital ultrapassa as fronteiras criadas por ele, separando cidade 

e campo e ocupando o espaço rural5 com total apoio do Estado. Este foi implacável na criação 

de políticas públicas, de modo que o capital fosse aceito e visto como “social”, necessário à 

melhoria de vida dos que vivem no/do campo, haja vista que esse espaço tinha como 

significante aquele que impedia o “desenvolvimento”. 

Assim, a política de “desenvolvimento”, centrada na criação do Banco Mundial nos 

anos de 1940, emerge internacionalmente nos anos de 1950, pelos empréstimos concedidos 

aos países do Terceiro Mundo, para que eles vivessem as mesmas experiências dos países 

capitalistas industrializados. Nesse sentido, a politica creditícia, até então, era destinada a 

promover a industrialização e não a agricultura, considerada como setor de baixa 

produtividade. A referida política se intensificava nos países pobres por meio dos projetos de 

“desenvolvimento” estendidos como grandes projetos de infraestrutura (barragens, ferrovias, 

estradas etc.) que dariam suporte à industrialização. 

Ao tempo que o Banco Mundial ia se consolidando como uma agência de 

“desenvolvimento”, a pobreza que assolava os países pobres, especialmente os da América 

Latina, precisaria ser combatida dentro dos moldes do sistema capitalista, que é imperativo, 

seja no espaço urbano ou no espaço rural na aplicabilidade de seu alvo – condição de sua 

existência no campo. 

 

FIGURA 01: - FORMÚLA - A EXISTÊNCIA DO CAPITAL NO CAMPO 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração, SOUSA, R.A.D. 2012. 

 

                                                             
5 Baseando-se na Teoria Agrícola parte-se do princípio que o importante é 
produção/posição/importação/exportação. Nesse caso, o entendimento de ordenamento do espaço 
refere-se a um espaço organizado e não produzido. Ainda, não se questiona a propriedade, porque o 
conflito será corrigido pelo mercado. CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz.  Notas de sala de aula, da 
disciplina Teorias e técnicas em Geografia Agrária, 24.03.09. 

EXTRAÇÃO DO LUCRO 

E  RENDA DA TERRA 

APROPRIAÇÃO DOS 
MEIOS DE PRODUÇÃO: 

TERRA/ÁGUA 
 

SUJEIÇÃO DO 
TRABALHO/PROLETA

RIZAÇÃO 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

O principio trinitário capitalista, ao avançar pelo campo, provoca um rompimento na 

unidade terra/trabalho, enquanto única condição de autonomia e de sobrevivência dos 

camponeses que tinham sua produção voltada para suas necessidades e não para a necessidade 

do capital. Aqui reside a diferença entre o trabalhador assalariado e o trabalhador camponês. 

Enquanto a existência do primeiro se define pelo trabalho excedente em troca de salário, o 

segundo se define pelo produto excedente em relação aos seus meios de vida produzidos 

diretamente por ele.  Martins (2003a) argumenta que a sobrevivência camponesa não é em 

tese e em um princípio, mediada pelo mercado, embora, de fato de vários modos, acabe 

sendo. Portanto, “o que ele vende, o que ele comercializa, não é sobra: é o produto de um 

cálculo feito com regras próprias. Esse cálculo é dominado pela precedência dos meios de 

vida na reprodução da família camponesa”. (p.67). 

A condição de vida camponesa dentro dos parâmetros da autossuficiência, para os 

capitalistas, tornava-se um grande empecilho à reprodução do capital no campo e uma 

resistência ao desenvolvimento, por serem “atrasados” e, continuavam “pobres” porque seus 

produtos não continham valor agregado. 

Enquanto agente econômico, Pereira (2010) elucida que o Banco Mundial, nos anos de 

1950, 1960, 1970, passa a dar ênfase ao setor rural com o discurso velado de superação da 

pobreza pelo aumento da produtividade dos pobres. Dessa forma, diversifica a sua carteira de 

empréstimos em diversas direções: crédito agrícola (repassado aos produtores por intermédio 

de Bancos nacionais de desenvolvimento), construção de grandes barragens para eletricidade 

e irrigação, mineração, transporte, empresas de maquinário agrícola, desenvolvimento urbano 

e educação e saúde básicas no interior. De acordo com o autor, a irrigação, drenagem e 

administração da água foram o principal subsetor dentro da agropecuária financiada pelo 

Banco nesse período, aos países da Ásia, Oriente Médio e América Latina. As áreas irrigadas 

novas ou reabilitadas foram responsáveis pelo aumento da produção agrícola dos países 

pobres.  

É mediante tal política do Banco, que o Governo brasileiro absorve os financiamentos 

e dentro dessa lógica implanta a irrigação no Sertão nordestino tido como um “problema” 

resultado de uma “economia agrária tradicional, ou do efeito da seca, e quando analisada de 

forma mais „contundente‟ era apresentada como uma questão de desvio da política pública 

local voltada para os chamados interesses eleitoreiros”. (CONCEIÇÃO, 2005 p.166). 

Todos os problemas seriam aniquilados na medida em que os “pobres do campo” 

fossem inseridos em atividades produtivas, ou seja, pudessem competir no mercado. A 

agricultura irrigada, no clima semiárido, seria o ponto chave para a redução da pobreza e para 
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o “desenvolvimento” até então localizado no Centro-Sul do país. Foi assim que, na segunda 

metade da década de 19606, houve a concentração de investimentos federais no Vale do rio 

São Francisco, para criação de infraestrutura de irrigação e geração de energia elétrica, o que 

provocou, também, novos investimentos voltados para o fortalecimento da infraestrutura 

socioeconômica. 

A terra e a água (proveniente do rio São Francisco) deixariam de serem utilizadas para 

a realização do trabalho, para ser um negócio rentável ao capital, mediante o uso do trabalho 

assalariado ou pela subordinação da produção camponesa. 

Para que de fato a irrigação passasse a ser realidade no Sertão, a criação da CHESF 

(Companhia Hidrelétrica do São Francisco) em 1955 com o objetivo prioritário de aproveitar 

as águas do São Francisco para a geração de energia elétrica, da efetivada da  CODEVASF em 

1975 (Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos rios São Francisco e Parnaíba) para 

gerenciar as áreas que seriam irrigadas, do BNB (Banco do Nordeste) em 1952, responsável 

em conceder os empréstimos para os produtores, e da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária) criada em 1974. Esta passou a receber os financiamentos do Banco 

Mundial para desenvolver pesquisa local, orientando seus técnicos para fins de produção de 

dados e desenhos de projetos ligados à agricultura. Todas as políticas foram essenciais para a 

consolidação dos Perímetros Irrigados7 nos parâmetros da política internacional. 

Por conta da grande influência da família Coelho8 no Município de Petrolina PE e no 

país de um modo geral, pelo patrimônio econômico acumulado nos últimos anos, dando aos 

                                                             
6 Informações obtidas no portal da CODEVASF, disponível em: www.codevasf.gov.br. Acesso em 
23.02.2012. 
7 De acordo com a CODEVASF, um Perímetro passa por três etapas: a) o estudo quando os aspectos 
técnicos de viabilidade e implantação ainda estão sendo analisados e detalhados; b) a implantação que 
é definida como o início real das obras; c) o estágio em produção, quando está em pleno 
funcionamento, assim recebe e recebe o nome de Perímetro de Irrigação. Para a Companhia, essas 
informações estão constantemente sofrendo novas alterações, pois o processo é dinâmico e os projetos, 
em sua maioria, são realizados por etapas. Disponível em: www.codevasf.gov.br.Acesso em 
24.02.2012 
8 A Família Coelho tem consolidado seu domínio em Petrolina e em todo o estado de Pernambuco de 
inúmeras maneiras. Contudo, foi após o acidente de Clementino Coelho em 1952 que seus filhos 
decidiram, em primeiro lugar, não repartir o patrimônio e sim consolidar a riqueza da família 
utilizando-a como trampolim para obtenção do controle do comércio local e para ampliar seus 
interesses na agricultura e na indústria. Em segundo lugar, agiram rapidamente para obter vantagens 
na educação especializada que seu pai lhes propiciara. Assim, indústrias, hospitais, firmas de 
construção civil eram geridos de acordo com formação acadêmica da família. Em um terceiro 
momento, os Coelhos expandiram sua influência regional mediante casamentos em famílias políticas e 
economicamente influentes. Tendo concretizado seu domínio sobre o Município e, pelo casamento, 
ampliado sua influência regional, os Coelhos acabaram por assumir a liderança executiva do Governo 
pernambucano. No momento que alcança o Governo pela primeira vez, Petrolina emerge como o 
centro mais importante da política estadual e continua ocupando destaque relevante no cenário 
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membros da família condições de elegerem prefeitos, deputados estaduais, federais e 

senadores, o primeiro Perímetro Irrigado implantado nos anos de 1960 foi o Bebedouro, em 

Petrolina e dele a experiência base para idear e objetivar outros Perímetros no Município e 

fora dele, principalmente, em Juazeiro/BA devido à proximidade e influência direta de 

Petrolina. Ver TABELA a seguir. 

 

   TABELA 01: - PERÍMETROS IRRIGADOS 

PERIMETRO LOCALIDADE ÁREA 

IRRIGÀVEL 

DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

Bebedouro Petrolina 2.432,5 ha 1968 

Mandacaru Juazeiro 419 ha 1971 

Tourão Juazeiro 13.662 ha 1979 

Maniçoba Juazeiro 5.006 ha 1980 

Curaçá Juazeiro 4.345 ha 1980 

Massangano9 Casa 

Nova/Petrolina 

18.858 ha 1984 

FONTE: Baseado em informações obtidas no site da CODEVASF, disponível em:      
www.codevasf.gov.br.Acesso em 23.02.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                              
nacional e global pelo suposto “desenvolvimento” proporcionado pela família. Baseado em 
CHILCOTE (1991). 
9 Ao ser criado em 1984 (primeiros assentados), o Perímetro era chamado de Massangano. Com a 
morte do Senador Nilo Coelho – político que pertencia a uma família que ainda hoje exerce domínio 
na cidade de Petrolina PE, o Projeto passou a ter seu nome. SOUSA, 2006. 
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    MAPA 01: - PROJETOS/PERÍMETROS IRRIGADOS DE PETROLINA 

 

 
   FONTE: Execução: SILVA FILHO, P.P/2013. 
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  MAPA 02: - PERÍMETROS IRRIGADOS DE JUAZEIRO 

 

 

   FONTE: Execução: SILVA FILHO, P.P/2013. 

 

        

 Esse tipo de agricultura com o objetivo de aumentar a produção e produtividade no 

campo, por conseguinte, a circulação no mercado, não poderia aliviar, reduzir, combater a 

pobreza, porque, se ocorresse, não completaria o objetivo da Instituição Financeira cujo 

desígnio é a garantia da acumulação ampliada do capital. No percurso de concretude do ciclo 

do capital, a elevação da pobreza é inevitável porque, sem ela, não é possível o lucro, mesmo 

carregando consigo a contradição da subordinação estrutural hierárquica do trabalho ao 

capital. 

 A produção no campo para o mercado em países como o Brasil, particularmente no 

Polo Juazeiro/Petrolina onde a irrigação tem sido anunciada como vetor de 

“desenvolvimento” é analisada por Abramovay (2004) como uma política fundiária de 

aumento de renda dos produtores, portanto, positiva. Para este autor, a pobreza no campo está 

ligada a produção reduzida que não contem valor agregado, sem condições de concorrer no 
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mercado. Vencido esse problema, os pequenos produtores poderão melhorar de vida mediante 

o acesso ao consumo, tipicamente capitalista. Nessa perspectiva, o autor discorda de qualquer 

análise de Chayanov (1981) quando para este, na unidade de produção familiar, a atividade 

econômica humana é dominada pela exigência de satisfazer as necessidades de cada unidade 

de produção que é, ao mesmo tempo, uma unidade consumo; nesse caso, o orçamento é, em 

grande medida, qualitativo. Com o desenvolvimento de uma economia de troca monetária, a 

direção perde seu caráter qualitativo e volta completamente para a quantidade, a relação que 

passa a se estabelecer na unidade de produção familiar será a capitalista. 

 A apropriação do campo pelo capital, por meio da politica de irrigação, segue, 

visivelmente, o principio trinitário: propriedade da terra/água-subordinação do trabalho-              

renda, pois cada uma das etapas de implantação do Perímetro corresponde exatamente aos 

elementos orgânicos imprescindíveis ao ciclo do capital, como demonstra Marx (2008). 

1. Quando o projeto de irrigação está em estudo e os aspectos técnicos de viabilidade são 

analisados - é o momento da maturação das ideias, tendo em vista os aspectos 

econômicos qualitativos e quantitativos que atenda aos interesses do mercado. Nessa 

etapa, se redefine a produção e controle. Esta precisa ser pensada para sair dos limites 

da pequena escala e alcançar outas dimensões; 

2. A fase da implantação, o inicio da obra – ocorre quando o sujeito se separa dos meios 

de produção. Desse modo, ao apropriar-se da terra e da água, o capital dissocia os 

meios de produção das condições objetivas de sua função - o valor de uso é 

substituído pelo valor de troca e o trabalhador do Perímetro expropriado dos meios 

indispensáveis a sua existência não mais pode considerar as condições de sua 

produção e reprodução como sua própria propriedade. A produção e o consumo já 

não podem ser direcionados pela necessidade do ser, mas pela necessidade do 

mercado. 

3. O funcionamento do Perímetro, a produção para o mercado. De posse dos meios de 

produção e da força de trabalho assalariada ou subordinada, o capitalista tem a 

possibilidade de mobilizar trabalho ou empregar trabalho em quantidade maior que a 

necessária para produção de mercadoria que contém mais-valia. Para Marx (2008), a 

conversão do capital-dinheiro em capital produtivo é a condição essencial para que o 

valor adiantado sob a forma dinheiro se transforme realmente em capital, em valor que 

produza mais-valia. A mais-valia não resulta só da produção, mas também da 

circulação. Dessa maneira produção e circulação precisam ocorrer tanto interna como 

externamente; por isso, a dimensão da escala é importante no capitalismo. 
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         A irrigação inserida dentro desse modelo contribui, cada vez mais, para que o 

capital triunfe, 

 

[...] sobre seus antecessores históricos como um sistema de controle 
sociometabólico pelo abandono de todas as considerações da necessidade 
humana vinculada às limitações dos valores de uso não quantificáveis, 
sobrepondo-lhes – como pré-requisito absoluto de sua legitimação para se 
tornarem alvos aceitáveis de produção – os imperativos fetichistas do valor 
de troca quantificável e sempre expansivo. (MÉSZAROS, 2007a p. 56). 
 
 

O princípio trinitário no campo acarreta sua tripla fratura nos processos de: 

produção/controle; produção/consumo; produção/circulação; para Martins (1988), isso faz 

com que as coisas apareçam invertidas: o trabalho agrícola permite a mera subsistência; o 

assalariamento ou a subordinação da produção cria o trabalho supérfluo e a possibilidade do 

consumo supérfluo. 

A política de combate à pobreza do Banco Mundial, denominada de “desenvolvimento 

rural”, tem permitido a “inclusão” dos pequenos produtores dos Perímetros ao mercado pela 

produção de cultivos, por este determinado em detrimento da produção de subsistência 

familiar: feijão, milho, macaxeira etc. Todavia, ao mesmo tempo em que irrigação torna os 

pequenos produtores especializados, possibilita, também, mergulhar nas incertezas e no 

mistério do mercado, expressões de uma vontade, que não é sua. 

O aumento da produção proveniente da agricultura irrigada tem conduzido muitos 

produtores, principalmente, os pequenos, a contraírem dívidas junto aos Bancos, venderem 

seus produtos a atravessadores, resultando na perda da terra e no assalariamento, portanto, na 

perda do trabalho vital. Como na sociedade capitalista não pode haver “exclusão”10 para a 

garantia do ciclo do capital, logo esses trabalhadores são reincluídos no mercado pela venda 

de sua força de trabalho de uma forma cada vez mais precarizada e superexplorada.  

 

1.1 A TERRITORIALIAZAÇÃO E MONOPOLIZAÇÃO DO CAPITAL PELO 
MODELO DO AGRONEGÓCIO 

 
 Partindo do princípio de que o campo, na atualidade, tem sido apropriado de forma 

desmedida pelo sistema do capital, é inevitável que haja a expansão de uma determinada 
                                                             
10 Na sociedade capitalista, a exclusão só existe como condição de inclusão. Portanto, o capitalismo 
exclui para incluir segundo suas próprias regras. O que a sociedade capitalista propõe hoje aos 
chamados excluídos está nas formas crescentemente perversas de inclusão, na degradação da pessoa e 
na desvalorização do trabalho como inserção digna na sociedade. Baseado em MARTINS (1997 e 
2003a). 
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relação social de poder. Contudo, esta acirra de diversas maneiras o confronto entre: a 

propriedade capitalista e a propriedade camponesa. De acordo com Fernandes (2004) isso 

ocorre no campo porque  

 

a territorialização do capital significa a desterritorialização do campesinato e 
vice-versa. Esses processos não são lineares, tampouco separados, e contém 
contradição porque na territorialização de um está contida a produção e a 
reprodução do outro. No interior do processo de territorialização do 
campesinato produzem-se o trabalho assalariado e o capitalista. Os avanços e 
recuos desses processos pelo território são determinados por um conjunto de 
fatores políticos e econômicos.  (p.275). 

 
 
 

 Com esse entendimento, analisou-se no período do mestrado de 2004 a 2006, os 

efeitos destrutivos da expansão do capitalismo no Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho 

mediante o modelo do agronegócio11. Desde a implantação do referido modelo tanto no Brasil 

como no Polo, é perceptível a análise do campo pelos seguintes paradigmas: de um lado o 

paradigma da questão agrária – que avalia o capitalismo no campo a partir da questão 

agrária tendo como elementos principais a desigualdade, a contradição e o conflito. Por outro, 

o paradigma do capitalismo agrário – que propõe uma solução para os problemas no campo 

por meio da integração do campesinato ao mercado, desconsiderando a existência da questão 

agrária como problema insolúvel no capitalismo.  

A agricultura irrigada centrada no paradigma do capitalismo agrário destaca a 

importância da elevação da produção  e produtividade da manga das variedades de tipos de 

uvas, bem como a chegada de diversas empresas no Polo Juazeiro/Petrolina como 

imprescindíveis ao campo. Desse modo, toda a terra precisa se voltar para o valor de troca. No 

caso do Polo, é inevitável a monopolização das terras dos pequenos produtores, 

especialmente, para o cultivo da manga.  Já o cultivo da goiaba mesmo incentivado pelo 

Estado, e típico da pequena produção, era mais acessível ao pequeno. Porém em virtude da 

nematoide12 dada na goiaba, têm-se observado alterações gradativas nos lotes de 6 ha, desde 

                                                             
11 O conteúdo será abordado em maiores detalhes na Seç. 3, ainda assim, é importante conceituar para 
melhorar o entendimento da leitura. O agronegócio nada mais é do que um marco conceitual de que 
delimita os sistemas integrados de produção de alimentos, fibras e biomassa operando desde o 
melhoramento genético até o produto final, no qual todos os agentes que se propõem a produzir 
matérias-primas agropecuárias devem fatalmente se inserir, sejam eles pequenos ou grandes 
produtores camponeses ou pequenos capitalistas, fazendeiros ou assentados. (MARCOS, 2008 p.196). 

12Esses parasitas têm um estilete bucal que, além de retirar substâncias nutritivas das plantas, viabiliza 
a injeção de substâncias tóxicas no interior da célula vegetal. Geralmente, os nematoides estão 
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tomate a diminutas parcelas de manga e uvas. Portanto, a alternativa encontrada pelos 

pequenos em cultivar manga e uva tem deixado suas terra mais veneráveis a monopolização 

pelos proprietários do capital. 

 

FOTO 01: - CULTIVO DE TOMATE APÓS A NEMATOIDE DA GOIABA EM 2005 

 

    FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, 2005. 

 

O Sr. (J.R.A 65 anos - pesquisa de campo/ 2012) argumenta que: 

 

- O tempo feliz, era o tempo da goiaba. Com a goiaba tinha pouca 

despesa. 

 

 Segundo o pequeno produtor, a uva tem um custo elevado e pouco retorno, o que leva 

os pequenos como ele a buscar o Banco para poder continuar resistindo em seu lote de 6 ha. 

Contudo, outros cultivos são desenvolvidos entre a uva e a manga como, por exemplo, feijão 

                                                                                                                                                                                              
presentes no solo e atuam nas raízes das plantas. Quase sempre esse parasitismo fica evidente pelo 
aparecimento de formas aberrantes de estruturas - galhas e escurecimento do tecido. Os nematoides 
podem utilizar os seguintes meios para chegar às áreas de cultivo: água de irrigação, ventos fortes, 
mudas produzidas em substratos ou solos infectados, máquinas e implementos agrícolas e movimentos 
de animais e pessoas na área.  Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/canadeacucar/arvore/CONTAG01_54_711200516718.ht
ml. Acesso em: 25.01.12. 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/canadeacucar/arvore/CONTAG01_54_711200516718.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/canadeacucar/arvore/CONTAG01_54_711200516718.html
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e macaxeira. O Sr. (J.R.A 65 anos, 2012) explica que - “quem é da roça, quer ver as coisas 

que ele se alimenta da roça, porque comprando sai mais caro”. 

Mesmo que as grandes empresas não expropriem diretamente o pequeno produtor, elas 

subjugam o produto do trabalho. Para Martins (2003a), o capital cria condições de se 

apropriar da mais-valia dos trabalhadores, mesmos daqueles que ainda não foram separados 

dos seus meios de produção. O autor argumenta que “esse é caso dos camponeses que, para 

comercializarem seus produtos, tornaram-se dependentes dos setores comerciais 

intermediários e dos setores financeiros de que o grande capital se apropriou”.  (MARTINS, 

2003a p. 86). O fato é confirmado quando foi mostrado em 2006 que, dentre os 90 

entrevistados, 87% comercializava seus produtos para atravessadores, realidade que, em 2012, 

ainda permanece. Mesmo os pequenos produtores afirmando: 

 

- Estamos tentando vender para uma rede de supermercado (J.R.A 65 

anos, pesquisa de campo/2012). 

 

- Procuro tirar o atravessador e vender pra alguém fora de Petrolina 

que oferece preço melhor. (G.F.S. 49 anos, pesquisa de campo/2012). 

 

Não se pode considerar que o problema do campo restringe-se somente à figura do 

atravessador; ele vai muito mais além. Martins (1982) explicita que: 

 

Durante muito tempo acreditou-se que os impasses da pequena agricultura 
estavam na comercialização dos produtos agrícolas unicamente: os 
intermediários apropriando-se de uma parte significativa dos resultados dos 
trabalhos dos lavradores. Eliminando o intermediário tudo resolveria. 
Ocorre, porém, que o capital não age setorizado; ele opera no conjunto dos 
processos econômicos. Por isso ele procura dominar tanto a produção quanto 
a circulação das mercadorias. (MARTINS, 1982 p. 62-63). 

 
 

 No discurso de que o problema agrário no Polo pode ser resolvido pela integração ao 

mercado, o trabalho temporário e precarizado passa a ser a base para territorialização e 

monopolização da terra, garantidora da riqueza. De acordo com Oliveira (2004) quando o 

capital se territorializa no campo, ele varre o trabalhador para a cidade deixando-o mais 

vulnerável para ser explorado em sua volta ao campo como assalariado. No momento que ele 

monopoliza o território, permite o controle da produção e do pequeno produtor, sem ser 

proprietário da terra.  
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 A perda da autonomia do pequeno produtor, associado à perda total da terra intensifica 

a questão agrária, mostrando a inviabilidade da inserção dos camponeses e pequenos 

produtores ao mercado.  

 
1.2 PERÍMETROS IRRIGADOS – ALIANÇA ENTRE CAPITAL E PROPRIETÁRIO 
DE TERRA: A ALIANÇA DO ATRASO  

 
 

Ao atuar como atacadista de crédito, o Banco Mundial foi se constituindo, ao longo 

dos anos, no principal financiador externo para agricultura, posição que manteve ao longo de 

toda a década de 1970. Nesse percurso, de forma imperativa, os países pobres, entre eles o 

Brasil, deveriam adquirir financiamentos como uma condição necessária ao desenvolvimento 

rural. De posse desses financiamentos, o Governo brasileiro passou a planejar e executar um 

“novo” modelo de agricultura para a Região Nordeste, sobretudo no Sertão Nordestino, tendo 

como base a irrigação possibilitada pelas águas do rio São Francisco.  

A efetivação desse modelo ficaria a cargo da CODEVASF13 (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba) criada em 1947, sendo reformulada 

no ano de 1967 para dar maior dinamização ao órgão e uma uniformização entre as agências 

governamentais de desenvolvimento. No ano de 1975, a mesma é reformulada dentro de uma 

filosofia empresarial14, para atuar na politica de água e de irrigação, ou seja, criar projetos, 

implantá-los e fazer com que eles funcionassem com ampla produção para o mercado. Assim, 

o Perímetro Irrigado passa a ser uma realidade.  

A criação dos Perímetros Irrigados, a partir dos anos de 1960, abriu e continua a abrir 

para o Estado capitalista que neles empregou e emprega o seu dinheiro, possibilidades 

diferentes de enriquecimento em relação às possibilidades que são abertas pelo capital. No 

momento que este entrega a terra, por meio da venda, aos empresários e pequenos produtores 

está entrando em processo de metamorfose da renda capitalizada empregada em capital.  

                                                             
13 O nome CODEVASF – Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco – está ligado a 
sua área de abrangência, a Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, nas porções dos Estados de Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás, estreita faixa do Distrito Federal.  Por força da 
Lei Nº 9.954, de 6 de janeiro de 2000, a CODEVASF teve sua área de atuação ampliada para a bacia 
do rio Parnaíba e, pela Lei Nº 12.196, para os vales dos rios Itapecuru e Mearim. Dessa forma, passa a 
ser chamada Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Baseado em 
informações disponíveis em: http://www.codevasf.gov.br/empresa/DefaultPage. Acesso em: 
27.02.2012. 
14 De acordo com Andrade (1983), a CODEVASF foi organizada como uma empresa, com o objetivo 
de obter lucros, ou seja, acumular capital, o que faz com que dê maior atenção, em seus projetos, à 
ação dos grupos empresariais do que aos camponeses. Nesse sentido, é possível entender que os 
Projetos Irrigados implantados ou em implantação, tenham uma área destinada às empresas superior 
àquelas destinadas aos pequenos produtores. 

http://www.codevasf.gov.br/empresa/DefaultPage
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O termo processo, utilizado nesse contexto, indica que o proprietário da terra e do 

capital, no caso o Estado – CODEVASF - não recebeu de uma só vez a renda, quando vendeu 

os lotes agrícolas dos Perímetros. Ela se deu na ocasião em que o produtor, grande ou 

pequeno, pagou pela propriedade da terra, e continua a ser extraída quando recebe desses 

produtores a renda mediante os seguintes pagamentos: 

 

TABELA 02: - CUSTO DE MANUTENÇÃO DE UM LOTE NO PERIMETRO 
IRRIGADO BEBDOURO (LOTE SRª. T.M.A 67 anos) 

Custo de Manutenção 

Taxas Base –  6 ha Valor  Gasto Mês 

K115 R$/mês R$ 43,00  R$ 43,00 

K216 R$/hectare/mês R$ 39,00 R$ 289,00 

ÁGUA  R$/1m3 R$ 0,035 R$198,73 

               FONTE: Elaboração – SOUSA, R.A.D.  Pesquisa de campo, 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 K1 – tarifa cobrada para ressarcimento dos investimentos públicos. A CODEVASF aplica os 
recursos oriundos da tarifa d‟água (K1) na modernização, na reabilitação e em obras de melhoramento 
nos perímetros. Em 18.01.2013, o Ministro da Integração Nacional - Fernando Bezerra  - assina a 
portaria de extinção da cobrança do K1, e do contrato de asfaltamento da estrada que liga a Vila do 
Maria Tereza ao Projeto Pontal. Disponível em: http://www.gazzeta.com.br/ministro-assina-portaria-
para-extincao-do-k1/. Acesso em: 20.02.2013 
16 K2 – tarifa cobrada para a manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum. Quem adquire 
os lotes não são seus donos reais, mas com a anuência da CODEVASF os lotes podem ser 
transferidos. O arrendamento, embora legalmente proibido, é prática usual em alguns perímetros. 
Informações obtidas em: Projeto de Gerenciamento Integrado das atividades desenvolvidas em terra na 
Bacia do São Francisco - ANA/GEF/PNUMA/OEA, Estudo Técnico de Apoio ao PBHSF – Nº 12 
AGRICULTURA IRRIGADA – Distrito Federal 2004. 
www.mi.gov.br/download/download.asp?endereco=/...15.... Acesso em 09.01.13. 

http://www.gazzeta.com.br/ministro-assina-portaria-para-extincao-do-k1/
http://www.gazzeta.com.br/ministro-assina-portaria-para-extincao-do-k1/
http://www.mi.gov.br/download/download.asp?endereco=/...15
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TABELA 03: - CUSTO DE MANUTENÇÃO DE UM LOTE NO PERIMETRO 
IRRIGADO SENADOR NILO COELHO SENADOR (LOTE SR. J.R.A 65 anos 
N-9) 

Custo de Manutenção 

Taxas Base – 6 ha Valor  Gasto Mês 

K1 R$/hectare/mês R$ 50,00 R$ 50,00 

K2 R$/hectare/mês R$ 48,33 R$ 290,00 

ÁGUA  R$/1m3  R$   0,85 R$ 345,27 

TITULAÇÃO R$/ano R$ 1.400  R$ 116,66 

              FONTE: Elaboração – SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, 2011/2012. 

 

As despesas mencionadas, associadas ao valor elevado de insumos, têm conduzido a 

outro fato nos Perímetros – a apropriação dos lotes da grande e pequena produção pelo 

capital, sem ser proprietário da terra. Por conseguinte, a história dos Perímetros em toda a 

área de atuação da CODEVASF é assinalada pela aliança entre Estado (proprietário da terra) e 

o capital e não poderia ser diferente porque “é próprio da sociedade capitalista a tendência de 

destruir as relações sociais que não sejam relações capitalistas”. (MARTINS, 2003a p. 120). 

A apropriação da terra pelo capital nos Perímetros, seja ele proprietário ou não, 

envolve muito mais que dados, números, tamanhos. Ela é uma relação social, pois, no 

capitalismo, uma relação social envolve trocas, mediações, contradições, articulações, 

conflitos, movimento, transformações. A união de tudo isso faz as coisas aparecerem 

invertidas no campo; o trabalhador assalariado ou o pequeno produtor familiar produz a 

riqueza e ela aparece como mérito do capital, isso porque a renda da terra tem também uma 

dimensão oculta. 

Mesmo diante do que é revelado pela CODEVASF de que a “irrigação contribuiu para 

o desenvolvimento e a região passou a apresentar com os impactos da agricultura irrigada na 

produção de alimentos, na criação de empregos e no aumento da renda regional”, (Disponível 

em www.codevasf.gov.br. Acesso em 27.02.2012), as transformações no campo mediado pelo 

capital trazem em si suas contradições. Essas, por sua vez, resultam do próprio modelo de 

“desenvolvimento” combinado e desigual na sociedade capitalista. 

http://www.codevasf.gov.br/
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Ao tempo que a empresa afirma que todas suas iniciativas “visam à geração de 

emprego e renda, à redução dos fluxos migratórios e dos efeitos econômicos e sociais 

decorrentes de secas [...]”, indica claramente que todo investimento em capital fixo, no Polo 

Juazeiro/Petrolina17, apresentava em seu discurso a redução da pobreza. Todavia, para que seu 

próprio valor se realizasse, ao invés de reduzir a pobreza, essa tem aumentado de forma 

assustadora, pois a criação de um ambiente construído tem por objetivo tão somente a 

sujeição do trabalho, que significa a transformação do trabalhador em um sujeito dominado 

pelo processo de trabalho assalariado. Nesse sentido, a produção de um espaço para o capital 

provoca um rompimento de toda e qualquer tendência de equilíbrio. “A paisagem geográfica 

da produção, da troca, da distribuição e do consumo capitalistas nunca está em equilíbrio”. 

(HARVEY, 2011 p. 84). 

Sendo assim, os Perímetros Irrigados, criados na perspectiva da geração de renda e de 

emprego, corroboram ser a pobreza resultado da expansão sociometabólica do capital e não 

como exclusão do progresso. Martins (2003a) afirma que isso ocorre, porque o modo de 

produção capitalista é essencialmente um modo de produção de mais-valia; por isso, um 

modo de produção do engano essencial a que a mais-valia se corporifica em coisas que não 

parecem produzidas pelo trabalho que as produziu.  Portanto, só nesse engano é que se pode 

compreender que o modo social de produção de relações sociais, oculta uma verdade, a 

verdade da acumulação capitalista. 

Essa verdade está presente em todos os Perímetros Irrigados em funcionamento e, 

visivelmente, naqueles que ainda se encontram em fase de implantação – Salitre e Pontal. 

Assim, os efeitos destrutivos do capital no campo ou a destruição criativa dele para sua 

acumulação  podem ser presenciados em três Perímetros Irrigados. a) Bebedouro – o mais 

antigo; c) Senador Nilo Coelho – o maior e, onde o capital mais provocou alterações; c) 

Salitre – ainda está em implantação, mas continua o processo de expansão capitalista por 

meio do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – financiamento oriundo do Banco 

Mundial. 

 

1.2.1Perímetro Irrigado Bebedouro 

                                                             
17  A CODEVASF criou os polos de desenvolvimento em sua área de atuação, principalmente, pelo 
destaque na agricultura irrigada. São nove os referidos polos no vale do São Francisco: Norte de 
Minas, Guanambi, Formoso/Correntina, Barreiras, Irecê, Juazeiro/Petrolina, Baixo São Francisco, 
Brasília e Belo Horizonte. Excetuando-se os polos Brasília e Belo Horizonte, os demais resultaram, 
em grande parte, da concentração da irrigação e das demais ações da empresa. Baseado em 
informações obtidas em: www.codevasf.gov.br.Acesso em 28.02.2012 
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 O referido Perímetro (MAPA 03) foi o pioneiro no Vale do São Francisco. Implantado 

em 1968 pela SUDENE (Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste) que o 

administrou até sua transferência para CODEVASF (Companhia para o Desenvolvimento dos 

Vales dos rios São Francisco e Parnaíba), está localizado no submédio São Francisco - 

Município de Petrolina-PE, com área irrigável de 2.432,5 ha, foi dividido em lotes agrícolas 

entregues aos 106 colonos18 (6 a 8 ha) e 03 empresas (12 ha) dos grupos de origem belga, 

norte-americano e outro pernambucano, além de parte cedida à EMBRAPA para a realização 

de experimentos agrícolas. De acordo com Andrade (1983), “as empresas são arrendatárias de 

suas porções por um período de 15 anos e cultivam os mesmos produtos cultivados pelos 

colonos, utilizando ora trabalho assalariado, ora a meação”. (p.105). 

 

MAPA 03: - PERÍMETRO IRRIGADA BEBEDOURO 

 

 
  FONTE: Execução: SILVA FILHO, P.P/2013. 

                                                             
18 Analisar explicação a respeito do termo colono no item 1.3.  
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 A criação do Bebedouro, em pleno período oficial da Ditadura Militar no Brasil, 

dificultou a ocupação dos lotes em virtude de toda ideologia propagada em torno do sistema 

socialista , como um sistema de (des)ordem. O processo de desapropriação das terras para 

serem apropriadas por novos proprietários ligava-se à Revolução Socialista ocorrida na Rússia 

em 1917. O falseamento da realidade ocultava a necessidade tipicamente capitalista de separar 

os meios de produção de seus verdadeiros proprietários para que os mesmos se tornassem 

livres para vender sua força de trabalho aos capitalistas. A ideologia socialista era uma das 

maneiras encontradas pelo Estado para expropriar, destruir as relações sociais baseadas no 

trabalho familiar e assegurar nos lotes a entrada de outros sujeitos que aceitassem o novo 

modelo estabelecido. Assim, o Sr. (G.J.S – 88 anos – Bebedouro/2012) explica, 

 

- No período do golpe militar apareceram muitas vezes, pessoas para 
conhecer qual era o problema do Projeto Bebedouro, porque as 
informações era que ele tinha alguma coisa com o comunismo. Por 
isso, a maioria do pessoal aqui da região não quis pegar lote porque 
diziam que era o comunismo que estava sendo criado no Brasil. Daqui 
da região foram poucos que pegaram lote, veio gente da Paraíba do 
Ceará, Piauí, Bahia.  

 

 A respeito da necessidade da ideologia no capitalismo, Mészáros (2007b) escreve que:  

 

Quanto a isso, o que se espera das autoimagens da ideologia dominante, não 
é o verdadeiro reflexo do mundo social, com a representação objetiva dos 
principais agentes sociais e seus conflitos hegemônicos. Antes de tudo, elas 
devem fornecer apenas uma explicação plausível, a partir da qual se possa 
projetar a estabilidade da ordem estabelecida. (p.69) 

 
 

Desse modo, o Perímetro entrou em produção com pessoas de outros estados, pois 

aqueles que eram os donos das terras tiveram que sair e, de acordo com Sr.  (G.J.S – 88 anos 

– Bebedouro/2012) – “as indenizações pagas pela SUDENE foram poucas, apenas ficaram 16 

pessoas que se juntaram aos 106 vindos de fora”.  

Do inicio de funcionamento aos dias atuais, os cultivos foram sendo alterados 

conforme determinação do mercado. De acordo com informações obtidas pelos pequenos 

produtores que chegaram  nos anos de 1960 e ainda se encontram no Perímetro, a produção 
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era voltada para os cultivos de: melão, cebola, melancia, tomate, feijão, milho e uma pequena 

quantidade de uva. 

Sem nenhuma concorrência, o Perímetro se desenvolvia de tal maneira que os 

pequenos produtores puderam adquirir acesso aos bens de consumo como: variados tipos de 

carros, casas na cidade etc. Aquilo que era revelado estava no “sucesso” da produção 

possibilitada pela irrigação e na facilidade de créditos bancários para os produtores. Esse fato 

precisaria ser espalhado por toda parte como um grande feito da família Coelho – que se 

utilizava do poder para que as pessoas acreditassem que somente ela promoveria o  

desenvolvimento no Município de Petrolina.  

Dentro desse clima de “sucesso”, o modo de produção capitalista debaixo da 

ordenação do processo de acumulação deveria expandir-se continuamente para garantir a 

autorreprodução ampliada do capital. Seguindo tal (des)ordem, a agricultura irrigada 

ultrapassa a fronteira do Município de Petrolina e chega ao Município de Juazeiro 

implantando os Perímetros Irrigados: Mandacaru (1971), Tourão (1979), Maniçoba (1980) e 

Curaçá (1980), expandindo, assim, a produção do melão, melancia, cebola, manga, tomate, 

uva etc. a um patamar jamais visto no Vale. Para Marx (2006),  

 

a maior procura de produtos em [estado] bruto, e a partir daí a elevação do 
valor, pode resultar, em parte, do aumento da população e do aumento de 
suas carências. Mas cada nova invenção, cada nova aplicação que a 
manufatura faz de uma matéria-prima até agora nunca ou pouco utilizada, 
aumenta a renda da terra. (p.69). 
 

 

No sistema capitalista, a irrigação, ao promover um desenvolvimento quantitativo e 

qualitativo na relação com a natureza para troca, é a “prova incontestável de que esse método 

é a salvação para o Nordeste, porque garante colheita em plena estiagem”. (FENAGRI, 2003). 

A produção da riqueza transforma Juazeiro e Petrolina na capital da irrigação do Vale, com 

destaque para o cultivo do melão – cultivo esse que, segundo os idealizadores desse modelo, 

impulsionou o desenvolvimento regional e por conta disso foi criada a “festa do melão19” para 

comemorar a safra do produto. 

                                                             
19 A festa do melão criada nos anos de 1980 como forma de ratificar  o sucesso da agricultura irrigada 
foi transformada em FENAGRI - embora seja conhecida como Feira Nacional de Agricultura Irrigada, 
é considerada Feira Internacional pelo fato de sua produção alcançar o mercado externo. Essa Feira é 
considerada a maior feira de fruticultura irrigada da América Latina, teve sua 23ª edição no ano de 
2012, ocorre anualmente, sendo que em um ano é sediada em Petrolina e no outro em Juazeiro. 
Informações obtidas no Jornal da FENAGRI 2003/2011. 
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Enquanto, na aparência, a agricultura irrigada se constitua como a “salvadora do 

Sertão” os problemas abafados no processo de expansão do sistema capitalista ganham força e 

passam a ser incontroláveis, porque, em sua essência, o capital é incapaz de  atacar qualquer 

problema; em lugar disso, continua a engendrá-los em escala sempre crescente. Mészáros 

(2007a) assevera que,  

 

[...] se reconhecermos o modo como o capital domina o processo de 
reprodução social em todos os lugares, cumpre reconhecermos também que 
ele é estruturalmente incapaz de resolver seus problemas e contradições. 
Onde quer que olhemos, percebemos que aquilo que parece ser – e é 
sonoramente propagandeado como – uma sólida solução duradoura, mais 
cedo ou mais tarde desfaz-se em pó. (p.77). 

 
  

A queda no preço do produto em decorrência do aumento da produção nos Perímetros 

em funcionamento levou os pequenos produtores do Bebedouro a recorrerem ao Banco para 

custear as despesas antigas e desenvolver novos cultivos como a uva e a manga procuradas 

pelo mercado europeu.  

A produção de uva e da manga com ampla aceitação no mercado interno e externo 

incentivou grande grupos empresariais da Europa, Ásia e de outras regiões do Brasil a se 

instalarem no Polo, dificultando a vida dos pequenos produtores que tiveram sua produção 

engolida pelas empresas que possuíam capital para investir em tecnologia, além da facilidade 

de créditos junto ao Banco, em qualquer momento.  

 

De maneira geral, grande propriedade fundiária e pequena se relaciona da 
mesma forma que grande e pequeno capital. Mas surgem ainda 
circunstâncias especiais que trazem incondicionalmente a acumulação da 
grande propriedade fundiária e a engolição da pequena por parte daquela. 
(MARX, 2006  p. 71). 
 

 

Diante dessa realidade, a CAMPIB (Cooperativa Agrícola de Pequenos Produtores do 

Bebedouro) que, foi criada no molde capitalista para ser um elo entre o Banco e os 

produtores, acabou perdendo seu prestígio, pois já não interessava mais ao organismo 

financeiro. Sem respaldo do Banco, os presidentes da Cooperativa não conseguiram esconder 

os desvios de dinheiro, que eram feitos continuamente, o que possibilitou a visibilidade dos 

problemas do Perímetro. A respeito do assunto, os pequenos produtores explanam: 
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- Os associados se afastaram da cooperativa. Estava existindo roubo. 

O Banco não olha mais para o Bebedouro – não empresta dinheiro. 

Muitos sócios não pagaram e desde 1989 o Banco não empresta 

dinheiro. (G.J.S – 88 anos – Pesquisa de campo, Bebedouro/2012). 

 

- Teve gente que assumiu a direção da cooperativa e fez desvios com 

dinheiro. Muitos, também, conseguiam o dinheiro pela cooperativa e 

comprava outras coisas. (T.M.S – 67 anos – Pesquisa de campo, 

Bebedouro/2012). 

 

- A situação hoje está ruim. O Banco não empresta dinheiro. (P.J.R – 

61 anos – Pesquisa de campo, Bebedouro/2012). 

 

A análise de Martins (1982) do exposto é que - 

 

Um esquema cooperativista que não esteja baseado em ganhos sociais, mas 
que se volte unicamente para assegurar maiores rendimentos individuais para 
lavradores isolados, sem afetar o seu modo de produzir, sem introduzir o 
cooperativismo na própria produção em geral, mantendo-se como 
empreendimento grupal e isolado, na verdade redunda em beneficio e 
reforço do próprio capitalismo. (p. 64). 
 

 

No presente momento, a Cooperativa encontra-se fechada e os sócios – pequenos 

produtores – com dívidas imensas junto ao Banco e sem perspectiva de, ao menos, negociá-

las. 
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FOTO 02: - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DO 
BEBEDOURO – SEM FUNCIONAMENTO 

 

FONTE: SOUSA, R.D.A. Pesquisa de campo/20012.  

 

O sistema do capital, ao separar o trabalhador dos meios de produção e inseri-los no 

mercado, no discurso velado da riqueza como finalidade da produção foi um trágico fracasso 

para os trabalhadores, que passaram da condição de proprietário real para proprietário 

nominal da terra, transformando-se em arrendatários. Marx (2006) ilustra que, 

 

[...] o arrendatário é o representante, o mistério revelado do proprietário 
fundiário; apenas por intermédio dele veio a ter lugar sua existência 
nacional-econômica, sua existência enquanto proprietário privado – posto 
que a renda de sua terra só existe mediante a concorrência entre os 
arrendatários. (p.94). 

 

Para Marx (2006), a fratura da unidade terra/trabalho fez com que a terra e renda da 

terra perdessem sua qualidade social distintiva. Essas se convertam em capital e juro que nada 

dizem, ou antes, que apenas sugam dinheiro.  

Esse “desenvolvimento” destrutivo levou o Sr. (G.J.S – 88 anos – Pesquisa de campo, 

Bebedouro/2012) a afirmar que: “- O Bebedouro está na UTI (Unidade de Tratamento 

Intensivo)”. E, em entrevista com pequenos produtores, que estão desde a origem do 

Perímetro os problemas elencados foram os seguintes: 

a) A atuação da cooperativa, que recolhia o dinheiro dos 70 sócios, porém, não 

pagava o empréstimo do Banco e nem o INSS dos funcionários, resultando em 
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dívidas imensas para os pequenos produtores e o descrédito dos mesmos na 

sociedade; 

b) Despesas com a manutenção do lote, principalmente água; 

c) A expropriação dos produtores; 

d) O arrendamento das terras, daqueles que já não podem vendê-las em virtude das 

dívidas com o Banco – gerando a extração da renda da terra pelo capitalista e pelo 

próprio Banco; 

 

Conforme Mészáros (2007a), os ideólogos e propagandistas do capitalismo gostam de 

perpetuar, como regra geral, a mitologia do “capitalista esclarecido” e do “capitalismo 

caridoso benevolente”, mostrando que ambos se inclinam a cuidar muito bem dos 

trabalhadores. A partir dessa ideologia, a solução encontrada pela Secretaria de Agricultura do 

Estado de Pernambuco foi criar para todo espaço agrário do Estado o programa “Terra 

Pronta20” que, em parceria com as prefeituras, passariam a fornecer sementes aos produtores 

e com isso gerar renda para os mesmos. 

Como os pequenos produtores já não podiam recorrer aos Bancos Oficiais para 

manterem seu lote, a Prefeitura Municipal de Petrolina criou o “Banco do Empreendedor” 

que, de acordo com seus criadores, tem por objetivo  oferecer crédito orientado, de forma ágil 

e com baixas taxas de juros aos micros e pequenos empreendedores. No Perímetro Irrigado 

Bebedouro, o crédito foi adquirido pelos 80 sócios, que fazem parte da Associação Agrícola 

dos Produtores do Bebedouro (AAPB), com um financiamento de R$ 20 mil, realizado 

coletivamente, por meio de crédito individual, para cada um dos 24 agricultores participantes 

do empréstimo. Com a aquisição do valor, os produtores deram entrada em duas máquinas 

agrícolas que aperfeiçoam os trabalhos no campo no intuito de diminuir a força de trabalho. 

Para Martins (1982) 

 

A coletivização da venda dos produtos agrícolas ou, até mesmo, a 
coletivização da compra de insumos e outras mercadorias necessitadas pelos 
lavradores, como se faz através do cooperativismo, não atinge o próprio 
processo de trabalho, a própria produção. Apenas barateia os custos 
parcialmente. Os ganhos sociais da cooperação não estão principalmente na 
comercialização,  mas na produção. É justamente a cooperação no trabalho, 

                                                             
20 Programa de incentivos financeiros do Governo de Pernambuco – cuja  finalidade é preparar o solo, 
distribuir semente (milho, feijão e sorgo) e fornecer assistência técnica por meio do IPA – Instituto 
Agronômico de Pernambuco. Disponível em: http://www.agricultura.pe.gov.br/. Acesso em: 
01.03.2012. 

http://www.agricultura.pe.gov.br/
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o caráter social da produção inaugurado em larga escala e utilizada 
amplamente pelo capitalismo, que aumenta a riqueza social. (p.63). 
 
 
 

A respeito do plantio de feijão no Bebedouro, um dos  produtores afirma, 

 

 - O milho e feijão, que plantaram por meio da Associação Agrícola 

dos Produtores do Bebedouro (AAPB) parece que não vai para frente, 

porque plantaram o milho e feijão e cobraram um monte de taxas.  

Meu neto é associado na AAPB - plantou um feijão e colheu 87 sacas, 

apurou R$ 20.000,00. Desses R$ 20.000,00, ele não ficou nem com 

R$ 5.000,00. Os R$ 15.000,00 foram descontados em taxas e mais 

taxas cobrados pelo Governo. Taxa de mecanização, taxa disso, 

daquilo... (G.J.S – 88 anos – pesquisa de campo, Bebedouro/2012). 

 

Comprova-se, então, que a aliança firmada entre capital-Estado-trabalho tem efeitos 

destrutivos para o ser humano, porque é típico dessa aliança, em sua busca pelo lucro e renda 

da terra, não respeitar os valores humanos e tampouco a sobrevivência humana. Os 

trabalhadores, na medida em que não podem governar sobre sua riqueza, redefinindo ao 

mesmo tempo sua relação com o tempo e com o tipo de uso a que servem os produtos do 

trabalho humano, tornam-se cada vez mais pobres, mas “livres” para servirem ao capital em 

outro espaço. 

 

1.2.2 Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho 

O capital, em sua falsa alegação de ser idêntico à riqueza, mesmo diante da crise que 

assolava a agricultura irrigada já nos anos de 1980, se reestrutura e se expande, substituindo 

os padrões estabelecidos no período de criação dos Perímetros em funcionamento, 

especialmente o Bebedouro e, na intenção de ampliar a escala de circulação dos produtos, 

estabelece novos padrões para apropriar-se do espaço agrário21 no Município de Petrolina. É 

assim que, em 1989, entra em funcionamento o Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho22 

                                                             
21 Baseado na Teoria Agrária, quando questiona a propriedade da terra, procurando entender os 
conflitos dela gerados. CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. Notas de sala de aula, da disciplina Teorias e 
Técnica em Geografia Agrária, 24.03.09. 
22 O Projeto Senador Nilo Coelho, está localizado à margem esquerda do rio São Francisco, no 
município de Petrolina – PE, cuja extensão abrange também o município de Casa Nova BA, 
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(Ver MAPA 04), destacando por ter sua área irrigada de 18.563 ha, alcançando inclusive o 

Município de Casa Nova/BA, sendo, então, o maior Perímetro, até a presente data, sendo, no 

futuro, superado pelo Projeto Salitre em Juazeiro/BA, que terá área irrigável estimada de 

31.305 ha. 

 

MAPA 04: - PERÍMETRO IRRIGADO NILO COELHO 

 

 
 

FONTE: Execução: SILVA FILHO, P.P/2013. 

 

O referido Perímetro, composto de 12 núcleos incluindo o lote Maria Tereza23 

efetivado no período de 1997 a 1999, nasceu em pleno apogeu da política do agronegócio 

com área de 15 a 50 ha específicas para empresas – diferencial dos Perímetros anteriores – 

seus empresários dotados de capital para investir em tecnologias avançadas, rapidamente se 

                                                                                                                                                                                              
totalizando 40.763 ha, incluindo área irrigada e sequeira. A captação de água é feita no dique “B” da 
Barragem de Sobradinho – BA, de propriedade da CHESF (Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco), empresa vinculada ao sistema ELETROBRÁS. SOUSA (2006). 
23 Esse nome foi atribuído para última etapa do Projeto - em virtude da morte da viúva do Senador 
Nilo Coelho – Maria Tereza. SOUSA, (2006). 
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especializam em determinado tipo de produção para atender às exigências do mercado 

externo, atingindo de forma mais dinâmica em quantidade e qualidade a escala global. 

De imediato, tal como no Bebedouro, o “sucesso” do Nilo Coelho foi notório e como 

não podia ser diferente, a aparência passou a encobrir a essência do modo de produção 

capitalista marcado pelo antagonismo social. As empresas passaram a proliferar dentro e fora 

do Perímetro, e os pequenos produtores com área de 6 a 8ha, tiveram seu trabalho sujeitado ao 

mercado. No início da formação do Perímetro (1983 a 1986), assim como o Bebedouro, os 

pequenos produtores eram chamados de “colonos” em virtude de estarem chegando à área e 

ocupando-a, precisariam se adaptar à realidade imposta - trabalhar com agricultura irrigada, 

desenvolver cultivos determinados pelo mercado e concorrer com grandes empresários 

instalados tanto na área interna como externa ao Perímetro.                   

Com um quantitativo considerável de empresa especializado na produção de uva e 

manga com boa aceitação nos mercados: europeu, norte-americano e asiático, tornou-se 

inevitável a procura por força de trabalho para executar todas as etapas da produção desses 

cultivos. Com isso, o Polo foi se firmando como aquele, que gera emprego e renda, 

especialmente, o Nilo Coelho pelo número de empresas, que se beneficiam com a 

infraestrutura do Perímetro. Tal realidade é validada pela Revista Veja/2010 – “um hectare 

plantado de uva, rende sessenta vezes mais que a mesma área destinada à pecuária e emprega 

seis vezes mais”. 

O revelado pelo aparente “sucesso” do Perímetro Nilo Coelho alusivo à quantidade de 

empregos gerados, ao numero de hotéis, supermercados, lojas construídas, sem contar com a 

expansão do aeroporto e cursos técnicos e universidades implantadas, permite aos 

idealizadores do modelo agrícola afirmarem que isso é sinal do movimento de investidores no 

Polo e que as dificuldades por que passa atualmente o Perímetro Bebedouro é resultado da 

incapacidade dos pequenos produtores de administrarem seus lotes e o Perímetro de uma 

forma geral e não do modelo de agricultura efetivado. 

O discurso da incapacidade, aos poucos, foi sendo utilizado para justificar as 

dificuldades que se alastravam entre os pequenos produtores do Nilo Coelho. Assim, a 

falência das Cooperativas: CAMPINC (Cooperativa Agrícola Mista do Projeto de Irrigação 

Senador Nilo Coelho) e COAMIGRA (Cooperativa Agrícola Mista do Grande Rio Ltda.) e a 

ascensão da VALEXPORT24, as dívidas com o Distrito de Irrigação, CODEVASF e, 

                                                             
24Associação dos Produtores Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco. 
Criada em 1988 com o objetivo de representar o empresário hortifrutigranjeiro local de forma 
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principalmente, com o Banco em virtude do aumento da produção de coco, consequentemente 

queda no preço do produto, fizeram com que muitos pequenos produtores arrendassem os 

seus lotes ou os vendessem para as empresas que se responsabilizavam em quitar as dívidas 

existentes e, em troca, davam  quantia mínima em dinheiro que não permitia adquirir terra em 

outro lugar. Desse modo, as empresas foram se expandindo dentro do Perímetro, assim como 

a mobilidade dos trabalhadores. A esse respeito, os pequenos produtores abordam:   

 

- Somente no N-9, 50% dos colonos que receberam lote, já venderam. 

Tem empresa que sozinha comprou 10 lotes de pequeno produtor. 

(J.R.A 65 anos N-9, pesquisa de campo, PISNC/2012) 

 

- As empresas tem acesso a tecnologia avançada – financiamento do 

Governo o que implica na competição desigual em relação aos 

pequenos. (G.F.S 49 anos N-9, pesquisa de campo, PISNC/2012) 

  

Conforme Silva (1999), os pequenos produtores podem evitar  a  situação descrita pelo 

poder que estabelecerão com o mercado capitalista. Assim:  

 

[...] as possibilidades concretas de internalizar ganhos por parte dos 
camponeses dependem, de um lado, da sua própria organização e capacidade 
de luta, bem como das “dotações previas” de que já dispunham, 
fundamentalmente à terra, na condição de proprietários. De outro, porém, 
dependem também de que haja algum mecanismo de concorrência entre as 
firmas vendedoras ou compradoras que se relacionam com esses 
camponeses. Só assim as variações de preços – seja do produto final, seja 
dos insumos e meios de produção – poderão se refletir favoravelmente sobre 
a rentabilidade da pequena produção modernizada. (p.155). 
 
 
 

Por mais que os capitalistas atribuam aos pequenos produtores seu insucesso, não 

podem ocultar, por muito tempo, que foi, justamente a inserção, cada vez maior, deles no 

mercado, como também, a concorrência, que vem seguidamente dificultando a sobrevivência 

dos pequenos produtores. Para Mészáros (2007a), “o êxito do capital consiste apenas em 

postergar o momento em que se tornará uma necessidade inevitável enfrentar os graves 

problemas de seu sistema, que até o momento continua a se acumular”. (p.76). 

                                                                                                                                                                                              
institucional, intervindo junto aos poderes públicos constituídos, sejam eles nacionais ou 
internacionais. Dados obtidos na VALEXPORT em 01.09.2010. 
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De acordo com Chayanov (1981), a unidade de produção, ao se desenvolver para a 

troca, com a intenção de fazer circular dinheiro e mercadoria, permite que a atividade 

econômica perca seu caráter qualitativo e adquira apenas a importância de quantidade. Esta, 

por sua vez, ao ser liberada da qualidade, passa a ter valor  abstrato. É desse modo que os 

pequenos produtores, ao produzirem exclusivamente para o mercado capitalista, acabam 

perdendo a autonomia do trabalho como condição indispensável à sobrevivência.  

Por trás das inúmeras vantagens noticiadas em torno do Perímetro Irrigado Senador 

Nilo Coelho, está o fracasso exposto do sistema do capital: empresas fechadas ou em processo 

de fechamento; a expropriação das terras; o emprego precarizado no período de safra e o 

desemprego na entressafra; o conflito por terra travado pelos acampamentos e pelas 

dificuldades de produzir nos assentamentos nas proximidades do Perímetro. 

Esta é a realidade do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho – unir riqueza/pobreza – 

como condição indispensável aos propósitos capitalistas.  

  

1.2.3 Projeto Salitre 

A agricultura irrigada ideada e objetivada para dar certo desconsidera que os 

problemas presentes nas áreas irrigadas sejam oriundos desse modelo agrícola como foi 

apontada nos Perímetros anteriores. Para os ideólogos da irrigação no Polo, as dificuldades 

que, porventura, aconteceram e acontecem nos Perímetros em funcionamento, são naturais e 

passiveis de serem corrigidas pela ampliação do crédito agrícola, tanto para os pequenos 

como para os grandes produtores.  

Na certeza dos seus criadores, o sistema capitalista é o único capaz de retirar os 

camponeses de suas vidas de atraso e miséria para uma vida de preposteridade. Um “novo” 

projeto está sendo desenvolvido no Município de Juazeiro/BA que, de acordo com a 

CODEVASF, tem por desígnio contribuir com o desenvolvimento da região semiárida, por 

meio da agricultura irrigada, dentro do identificado modelo de sustentabilidade ambiental, 

incorporando 31.305 ha ao processo produtivo; para elevar a produção e a produtividade das 

safras agrícolas, gerando renda, aumento da oferta de alimentos e propiciando a abertura de 

empregos diretos e indiretos25.   

                                                             
25 Esse é o objetivo do Projeto disponível em: www.codevasf.gov.br.  Acesso em 05.03.12. 

http://www.codevasf.gov.br/
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O projeto em questão é conhecido por Salitre26 localizado no médio São Francisco no 

Município de Juazeiro/BA, na margem direita do rio no encontro com seu afluente – rio 

Salitre – a jusante da Barragem de Sobradinho. (Ver MAPA 05). 

As primeiras iniciativas de aproveitamento da área destinadas ao Projeto Salitre foram 

promovidas pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) e 

pela SUDENE (Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste) em 1959. Somente 

em 1988, as obras tiveram inicio, mas foram retomadas e paralisadas em 2001, 2003 e 2004. 

Em 2007, elas foram incluídas no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento que 

investiu no período 2007/2010 R$ 251,5 milhões e no período de 2011/2014 o PAC II 

investirá R$155 milhões.  Todas as etapas do projeto estão previstas para serem concluídas no 

ano de 2015. É importante destacar que a soma de recursos do Banco Mundial, destinado ao 

Brasil para o PAC, principalmente, ao setor agrícola está incluído nos programas de ajustes 

macroeconômicos estruturais do Banco para América Latina. Os Governos desses países, 

segundo anunciavam, para obterem financiamentos, precisariam criar estratégias para acelerar 

consideravelmente o crescimento de modo que as desigualdades sociais sejam reduzidas e os 

pobres capitalizados. 

Nesse sentido, os recursos financeiros chegavam ao espaço agrário nos países da 

América Latina – no Brasil, como uma necessidade de dar resposta aos conflitos agrários e, 

em alguns casos, a ações de movimentos sociais pró Reforma Agrária com o objetivo de 

garantir a segurança e a estabilidade politica do capital. 

Esse objetivo explica a retirada das famílias sem terra que, por muitos anos, ocuparam 

a área do Projeto Salitre e desenvolviam agricultura familiar, para fazer valer a “ordem” 

capitalista – a reprodução do capital. A atitude do sistema do capital revela que a política de 

aceleração do crescimento pensada para o campo é somente para aqueles com capacidade de 

inserirem-se nas medidas de ajustamento do Banco Mundial, por exemplo: aqueles capazes de 

promoverem a especialização produtiva e expandir as exportações, sobretudo agrícola.  

Dentro dessa perspectiva, a área do projeto que se tornará o Perímetro Salitre está 

assim dividida: 

                                                             
26  O nome vem das jazidas de salitre, importante mineral no século XVII encontrado na chapada 
Diamantina, local em que nascia o rio com o mesmo nome. Este, por ser perene, desempenhou uma 
importância significativa para o semiárido brasileiro. Em áreas por onde passava o rio no Município de 
Juazeiro/BA, foi implantado o projeto de irrigação Salitre e ao ser todo concretizado o Projeto 
transformará em Perímetro Irrigado Salitre. Baseado em informações obtidas em: 
http://www.ecodebate.com.br/2010/09/30/conflito-pela-agua-no-rio-salitre-artigo-de-ruben-siqueira. 
Acesso em: 03.11.11.  
 

http://www.ecodebate.com.br/2010/09/30/conflito-pela-agua-no-rio-salitre-artigo-de-ruben-siqueira
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             MAPA 05: - PROJETO SALITRE – DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES 

 

               FONTE: CODEVASF, 2011 

 

O mapa indica claramente a preferência pelo grande capital. Por essa razão, os sem-

terra foram expropriados da área após diversos conflitos com a CODEVASF, principalmente 

em 2006 e 2007. Para amenizar o conflito, o primeiro acordo foi firmado entre a empresa, o 

governo e o MST em abril de 2006, que previa o repasse de parte da área para o INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a fim de que fossem assentadas cerca 

de mil famílias no Salitre. Como o acordo não se cumpriu, porque as terras do Projeto eram 

destinadas ao agronegócio como afirma o Ministro da Integração na época o Sr. Gedel Vieira 

Lima – “a área é para a instalação de empresas e não para pequenos agricultores”27, os sem-

terra ocuparam novamente a sede da CODEVASF para exigir uma posição do Estado.  

Em reunião em Brasília, em maio/2007, o MST, INCRA e CODEVASF acabaram 

fechando outro acordo pelo qual os dois órgãos se comprometeram a apresentar, em um prazo 

de 30 dias, uma área fora do Projeto Salitre para assentar mil famílias. De 2007 a 2010, ficou 

determinado que CODEVASF implantaria na área a infraestrutura hídrica mínima para os 

assentados. Assim, eles foram assentados no Município de Sobradinho/BA, sem ao menos ter 

direito de participar da seleção para os pequenos irrigantes e não perder o que lá já havia sido 

                                                             
27 Informações obtidas respectivamente em:   http://www.cartamaior.com.br/templates/materia, 
http://www.mst.org.br/node/4101. Acesso: 05.03.12 

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaImprimir.cfm?materia_id=14093
http://www.mst.org.br/node/4101


  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

plantado. Em 2012, as ocupações continuam na área. Isso porque os sem-terra alegam o não 

cumprimento do acordo por parte da CEDVASF28. 

Os pequenos proprietários selecionados pela CODEVASF, chamados por ela de 

agroempreendedores foram aqueles com capacidade produtiva, que significa capacidade de 

entrar no circuito do capital, como mostra o gráfico que segue. 

 

 
 
GRÁFICO 01: - PERFIL PROFISSIONAL DOS AGROEMPREENDORES  
SELECIONADOS 
 

 
FONTE: CODEVASF, 2011 

 

É importante esclarecer que os pequenos produtores selecionados deveriam ter os 

seguintes critérios: a) experiência com irrigação; b) escolaridade adequada; c) renda mensal 

de no mínimo três salários mínimos para poder quitar o financiamento de R$ 10.484.208,00  

                                                             
28  Em nota, a CPT (Comissão Pastoral da Terra) exibe a matéria afirmando com base em informações 
de Paulo Cesar, coordenador da região Norte do MST na Bahia, que a COODEVASF deixou de 
cumprir com o acordo e por isso as famílias voltaram a ocupar esta área. Ele alega que com o acordo a 
CODEVASF adquiriu apenas 7 mil hectares, de terra, que foi suficiente para assentar somente 650 
famílias na região de Sobradinho. Segundo o mesmo, a parte de estrutura da propriedade, como a 
construção de casas e irrigação não foi cumprido. “as famílias que foram assentadas estão sem água, 
energia, escola e a COODEVASF não viabilizou a produção”, desabafou o militante. Disponível em:  
http://cptba.org.br/2012/11/09/1838/#more-1838. Acesso em: 14.11.12. 
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http://cptba.org.br/2012/11/09/1838/#more-1838


  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

repassado pela CODEVASF  ao  Banco do Nordeste. O financiamento concedido destinava-se 

à implantação das culturas e custeios anuais com até 80% do Banco e 20% do irrigante. 

 

                    TABELA 04: - ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamenta 

incompleto 

9% 

Ensino Fundamental completo 5,5% 

Ensino Médio 47% / 22,4% Ciências 

Agrárias 

Ensino Superior 38% / 27,8% Ciências 

Agrárias 

                    FONTE: www.codevasf.gov.br. Acesso em: 02.12.2010 

 

 

                    TABELA 05: - EXPERIÊNCIA COM IRRIGAÇÃO 

Até 3 anos 3,3% 

3 até 7 anos 12,9% 

7 anos 82,8% 

Superior 38% 

                    FONTE: FONTE: www.codevasf.gov.br. Acesso em: 02.12.2010 

 

                    TABELA 06: - RENDA MENSAL 

Até 3 salários mínimos  19,2% 

3 até 5 salários mínimos 32,5% 

5 salários mínimos 48,3% 

                   FONTE: FONTE: www.codevasf.gov.br. Acesso em: 02.12.2010 

 

Os duzentos e cinquenta e cinco selecionados para a primeira etapa do Projeto, 

inaugurada em março de 2010, cumprem rigorosamente os requisitos do “desenvolvimento 

rural” fomentado pelo Banco Mundial como mostram as tabelas 04, 05 e 06. Conforme 

explicação de Pereira (2010), os projetos incluídos no “desenvolvimento rural” ambicionavam 

financiar parcelas de pequenos agricultores (proprietários) que tivessem potencial produtivo e 

capacidade de endividamento, embora fossem considerados pobres do ponto de vista da renda 

monetária auferida. Para o autor, nenhum dos projetos foi desenhado para alcançar 

http://www.codevasf.gov.br/
http://www.codevasf.gov.br/
http://www.codevasf.gov.br/
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trabalhadores sem terra, nem orientado para posseiros, parceiros, meeiros e arrendatários, mas 

para um público especial. 

Essa análise permite entender a retirada dos sem-terra e a preferência pelos pequenos 

capitalistas. Para  Veltmeyer & Petras (2008), “é evidente que pouquíssimos produtores rurais 

tinham ou têm os meios e recursos (crédito ou capital para investir) e, com isso a 

oportunidade de prosseguir este caminho pavimentado com investimento de capital, 

tecnologia moderna, bens importados licenças de exportação etc.” (p.86) 

A partir dos selecionados, o sistema do capital personificado como “social”, 

“humano”, passa a etapa de cobrar da sociedade inteira um tributo pelo uso da terra, e o  

capitalista passa extrair muito mais do que ele investiu, a renda da terra. Nesse caso, a terra é 

um negócio, um empreendimento, daí os pequenos produtores serem chamados de 

agroempreendedores. 

Sendo a terra voltada exclusivamente para um negócio capitalista, justifica a realidade 

encontrada na pesquisa de campo/2012. Dos 15 lotes visitados, os proprietários foram 

encontrados em apenas 03, sendo que desses apenas um trabalha com a família e os demais, 

incluindo os dois em que os proprietários estavam presentes, são trabalhadores assalariados 

que executavam as atividades. Para Martins (1982), a terra vai se transformando em 

propriedade privada, que tem por função assegurar ao capital a função de explorar o trabalho. 

Segundo o autor, ela é fundamentalmente um instrumento de exploração.  

Martins (1982) afirma que “quando o capital se apropria da terra, esta se transforma 

em terra de negócio, em terra de exploração do trabalho alheio”. (p.60).  

 

Quando o capitalista se apropria da terra, ele o faz com o intuito de lucro 
direto ou indireto. Ou a terra serve para explorar o trabalho de quem não tem 
terra; ou a terra serve para ser vendida por alto preço a quem dela precisa 
para e não a tem. Por isso, nem sempre a apropriação da terra pelo capital se 
deve à vontade do capitalista de se dedicar à agricultura. (p.60). 
 

 

No Projeto Salitre, observou-se que os pequenos capitalistas (agroempreendedores) 

utilizam a terra como um produto do capital, assim, de acordo com os dados obtidos em 

pesquisa de campo/2011, é possível dividi-la em três categorias: a) lotes em produção – com 

predomínio de trabalho assalariado; b) lotes arrendados, já que ainda não é possível vendê-

los, pois estão alienados ao Banco; c) lotes completamente abandonados, porém, na 

irracionalidade da propriedade capitalista, estão se valorizando. 

A esse respeito, um dos trabalhadores explana: 
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- Não se inscreveu para ganhar o lote, pelas dificuldades que pensava 

que era. Não foi informado a respeito do período da inscrição. Quem 

ganhou foi mais peixada, quem tinha dinheiro. Aqueles que foram 

escolhidos para ter lote estão arrendando as terras, porque não vivem 

da roça, não precisam. O Salitre é apenas um dinheiro extra para eles. 

As terras que não tem nada plantado é falta de interesse dos donos que 

não vivem da roça, tem outros empregos. Eu, trabalho na roça desde 

10 anos e para trabalhar tive que arrendar um lote. Meu tio (A.C.R), 

tem quatro lotes arrendados de empresários que vivem na cidade. Meu 

pai, (A.C.R) tem um lote arrendado. (L.C. – 18 anos, pesquisa de 

campo Salitre /2011). 

 

 

Um dos pequenos produtores familiares relata sobre este assunto: 

 

- As pessoas receberam os lotes e não estão trabalhando, não tem 

precisão. Os lotes eram pra serem dados a pessoas como eu - que 

trabalha com a mulher, filhos e genro. (E. O. S 63 anos, Salitre 2011) 

 

Ao mencionar o fato dos arrendamentos à empresa, Plena Consultoria e Projetos e 

PROJETEC (Projetos Técnicos LTDA), terceirizada pela CODEVASF, que é responsável em 

prestar assistência aos agroempreendedores, de forma ríspida, o Coordenador da Empresa 

(J.R.A) rebateu a informação, afirmando desconhecer o fato, destacando que as pessoas falam 

o que querem, quando tem interesse em alguma coisa. Disse ainda que “- o contato direto com 

os trabalhadores de campo e/ou os agroempreendedores podem gerar informações 

equivocadas”. 

Na resposta do Coordenador, percebe-se claramente a defesa do modelo agrícola, que, 

para ele, não há nenhuma possibilidade de dá errado. Segundo Mészaros (2009), argumento 

dessa natureza é “uma das mistificações mais efetivas do sistema do capital, fundamento 

sobre o qual seus defensores erigem as alegações de sua inquestionável validade, é a 

representação falsa do mercado”. (p. 899).  

Na FENAGRI/2011, o Projeto Salitre foi apresentado pelo representante da 

CODEVASF Sr. (J.S.T) a partir de uma simulação do Perímetro no futuro. 
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FOTO 03: - SIMULAÇÃO FUTURA DA REALIDADE DOS PEQUENOS 
PRODUTORES NO PERÍMETRO SALITRE APRESENTADA PELA CODEVASF 
 

 

FONTE: CODEVASF/FENAGRI-2011 

 

O modo de produção capitalista é baseado em uma ideologia definida por Mészaros 

(2007b) como uma forma especifica de consciência social, materialmente ancorada e 

sustentada. Como tal, não pode ser superada nas sociedades de classe. De acordo om 

Conceição (2004), o “objetivo da produção reificada e alienante alimenta potencialidades 

produtivas via realidades destrutivas. A relação homem/natureza não se define pela 

apropriação social, mas pela capacidade de participação e produção para o mercado”. (p.84). 

Assim, a realidade vivenciada no Projeto distancia da apresentada pela CODEVASF e não de 

forma natural, mas produzida. 
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FOTO 04: - LOTES SEM VALOR DE USO NO PROJETO SALITRE 

 

FONTE: SOUSA, R. D. A, pesquisa de campo/2012. 

 

FOTO 05: - REALIDADE DOS TRABLHADORES ASSALARIADOS SAFRISTAS – 
PROJETO SALITRE 

 

FONTE: SOUSA, R. D. A, pesquisa de campo/2012. 
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FOTO 06: - COLHEITA DE MELÃO POR PEQUENOS PRODUTORES NO 
PROJETO SALITRE 

 

FONTE: SOUSA, R. D. A, pesquisa de campo/201 

 

No momento em que o Coordenador da ATER (Empresa de Assistência Técnica) Sr. 

(J.R.A) exibe a capacidade produtiva dos irrigantes como o diferencial do Projeto Salitre, em 

relação aos Perímetros que estão em funcionamento, esse atribui que os problemas 

encontrados nos mesmos estão ligados aos critérios estabelecidos na escolha dos  pequenos 

produtores por  serem despreparados para atuar no mercado, e por não terem visão de futuro.  

A partir dessa análise e da realidade desvelada, comprova-se que, mesmo o Projeto 

estando apenas na primeira etapa, a exploração do trabalho está ocorrendo de forma mais 

rápida que nos Perímetros anteriores. Desse modo, a preferência por pequenos capitalistas e 

por grandes empresas, faz aumentar ainda mais a concentração de terra no campo, 

consequentemente, eliminando qualquer possibilidade, nesse modelo, de ter a terra para 

atender às necessidades da família camponesa.  

 

1.3 O (NEO)COLONIALISMO E OS COLONOS DO POLO 

JUAZEIRO/PETROLINA 

 Desde o momento em que a agricultura irrigada foi pensada e efetivada no clima 

semiárido, por meio dos Perímetros Irrigados, transporta consiga a bandeira do “moderno” e 
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do “progresso” no campo. Nesse percurso, outra bandeira é levantada - a do direito de  ter a 

terra irrigada para o trabalho necessário ao Ser.   

 Diante do desenvolvimento da irrigação e, com ele, a acentuação das diferenças de 

classes no Polo, a questão agrária emerge porque a terra passa a ser enrijecida para viabilizar a 

sujeição do trabalhador livre ao capital proprietário da terra. Segundo Martins (2003b), a 

terra, nesse caso, “se torta um instrumento da criação artificial de um exército industrial de 

reserva, necessário para assegurar a exploração da força de trabalho e acumulação” (p.61). O 

autor elucida ainda que “a questão agrária, curiosamente, foi surgindo, foi ganhando 

visibilidade, à medida que escasseavam as alternativas de reinclusão dos expulsos da terra. 

Portanto, entre nós, ela é a face escamoteada da questão do trabalho que se manifesta na 

exclusão social”. (p.61). 

 Pode-se afirmar que agricultura irrigada enquanto política agrícola, que apregoava o 

“novo” no campo, impôs o seu poder hegemônico, ditando as formas como o homem deve se 

apropriar e se relacionar com a natureza, como também o modo em que esses homens devem 

agir entre eles. Portanto, a imposição velada reproduziu antigas relações de trabalho baseadas 

no domínio do trabalhador, tendo como resultado a perda da autonomia em produzir para 

suprir suas necessidades. Dessa maneira, tudo no campo deveria seguir os padrões de 

reprodução ampliada do capital em detrimento da sobrevivência da família camponesa. 

 É importante mencionar que a materialização dos Perímetros Públicos Irrigados se deu 

pela expropriação dos que lá exerciam a posse da terra pelo trabalho. Se ali eles quisessem 

ficar, teriam de concorrer com outros trabalhadores de toda a Região Nordeste e fora dela.  

Contraditoriamente, o que seria um espaço público se transformou em um espaço privado 

ocupado pelos “melhores” trabalhadores dotados de disposição para cumprirem as regras 

criadas e ditadas pelo Estado como condição de sua permanência no lote.  

 Ressalta-se, mais uma vez, que a necessidade do “novo” conduziu o Estado capitalista 

a incentivar trabalhadores fora do Município de Petrolina a se inscreverem para os lotes, pois, 

segundo a CODEVASF, eles atenderiam melhor aos critérios, logo foram selecionados. Para 

ela, o imigrante combinaria com o estabelecimento de novas relações de produção, sendo um 

valioso recurso não só para constituir força de trabalho necessário a fruticultura, mas também 

como recurso para pôr no lugar do trabalhador camponês um trabalhador livre cuja herança 

não fosse o trabalho familiar camponês. Por essa razão, há uma predominância de imigrantes 

no espaço agrário, como também no espaço urbano no Município. 

 A imigração para as áreas dos Perímetros teve uma relação com a imigração do Brasil 

nos anos de 1886 a 1914. Da mesma forma que imigrantes europeus, chegaram ao país para 
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trabalhar na produção da grande riqueza do período - o café; os imigrantes, vindos de outros 

estados brasileiros, ocupavam os lotes para produzir a riqueza a partir da irrigação. Essa 

relação não foi uma simples coincidência, mas uma recriação do “velho” modelo, só que 

agora como momento da reprodução ampliada do capital. Baseados nessa relação, é que o 

Estado utilizou o termo colono para identificar todos os pequenos produtores dos Perímetros, 

com exceção daqueles que ocuparam a primeira etapa do Projeto Salitre. Estes são chamados 

de agroempreendores como foi explanado no item 1.2.3. Para os empresários não houve uma 

denominação, esses continuavam empresários, pois já viam a terra como geradora de renda e, 

deveriam servir de exemplos para os colonos para que esses se tornassem pequenos 

capitalistas para o capital.  

 

 

A designação como colono já era parte de um ardil ideológico que o 
comprometia com a propriedade. Nos lugares de emigração, na Europa, 
colono era a denominação de quem ia colonizar as regiões novas dos Estados 
Unidos ou da Austrália. No Brasil, entretanto, colono passou a ser sinônimo 
de empregado. (MARTINS, 2004 p. 61) 
 

 

 Casanova (2007), ao procurar entender as relações de trabalho que estão presentes na 

atualidade, principalmente, nos chamados países pobres, esclarece que o Estado-nação que 

muitos dirigem e servem, mantém e renova muitas das estruturas coloniais internas que 

prevaleciam durante o domínio colonial ou burguês. Desse modo, o autor retoma o conceito 

de colonialismo, mais precisamente, colonialismo interno, afirmando que não estamos diante 

de relações semifeudais e servis e sim de formas de exploração colonial que combinam o 

trabalho escravo, o trabalho servil e o trabalho assalariado presentes desde a origem do 

capitalismo. Para ele, 

 

Os Estados de origem colonial e imperialista e suas classes dominantes 
refazem e conservam as relações coloniais com as minorias e as etnias 
colonizadas que se encontram no interior de suas fronteiras políticas. O 
fenômeno repete-se uma ou outra vez depois da queda dos impérios e da 
independência política dos Estados-nação com  variantes que dependem da 
correlação de forças dos antigos habitantes colonizados e colonizadores que 
conseguiram a independência. (p.402) 

 
 

Na análise de Casanova (2007), pode-se dizer que a realidade dos Perímetros com a 

produção voltada para o mercado externo tem sua produção articulada em redes 
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internacionais, intranacionais e transnacionais, portanto, constitui-se um colonialismo interno, 

porque, nesse processo, há a dominação e exploração. Assim, o autor não considera a situação 

dos países da América Latina um neocolonialismo, ou seja, um colonialismo diferente 

daquele efetuado pelos países europeus no inicio do capitalismo que, no seu imaginário, não 

deu o peso devido ao colonialismo que tinha no interior do Estado-nação estruturado com 

seus reinos, repúblicas ou impérios. Para o autor, da mesma forma que se estabelecia, nos 

países colonizados do período, uma colonização interna pelas fronteiras que foram levantadas 

entre as classes, pela dominação de uma sobre a outra resultando no surgimento de lutas dos 

dominados para quebrar tal fronteira, isso também tem ocorrido em plena fase de 

“modernidade” ou “pós-modernidade”. 

Para Moraes Silva (2011), os Perímetros seriam um verdadeiro processo de reinvenção 

da colônia  cujas características se resumem nos seguintes elementos: 

a) Concentração da propriedade;  

b) Desnacionalização da propriedade da terra por meio da transnacionalização da 

apropriação da renda da terra; 

c) Expropriação do campesinato existente nas terras apropriadas pelas corporações e 

precarização do trabalho. Esses dois processos têm sido responsáveis, no caso 

brasileiro, pela conversão dos camponeses em trabalhadores móveis, “livres” para 

serem explorados pelo capital em outros lugares; 

d) Insegurança alimentar nos países pobres, na medida em que se configura a nova 

territorialização imposta pelas empresas do agronegócio, cujos cultivos, no caso dos 

Perímetros, estão voltados principalmente para uva e manga; 

e) Esgotamento da produtividade natural da terra, em razão do volume gigantesco de 

agrotóxicos, como também das reservas de água doce e da sua poluição; 

f) O processo de transnacionalização da apropriação da renda da terra camina lado a lado 

do processo de privatização das reservas de água doce;  

g) No que tange ao aspecto político, o agronegócio tem sido o símbolo do 

desenvolvimento econômico do país, por meio do saldo positivo do comércio exterior, 

graças ao aumento das exportações, sobretudo, de produtos agrícolas. 

Contrário à ideia de Casanova (2007) e Moraes Silva (2011), Abramovay (2011) 

afirma que a situação atual da América Latina, na especificidade do Brasil, não é um caso de 

colonialismo interno ou reinvenção da colônia e sim de reprimarização. Nesse caso, o autor 

só considera o aumento da exploração dos recursos naturais, como a água, sem levar em conta 

todas as relações sociais, que são estabelecidas no processo. 
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Nessa tese, defende-se que a recriação de antigas relações típicas da colonização do 

sul do país nada tem a ver com a retomada do colonialismo, embora os Perímetros fossem 

criados para serem colônias compostas por colonos vindos de diversos estados do Brasil. 

Ainda que o Coordenador de Comunicação da CODEVASF/Petrolina o Sr. F. C assinale que 

o uso da palavra colono é sulista, há de se levar em conta a temporalidade. Para Martins 

(1997), o problema da persistência ou do renascimento de “antigas” formas, tem, 

sociologicamente, a importância de um analisador-revelador. Elas aparecem, muitas vezes 

enganosamente como meras sobrevivências de modos de produção ainda não completamente 

destruídos pelo desenvolvimento do modo de produção capitalista, quando, na verdade, 

estavam se tornando produtos do capital. 

Os Perímetros Irrigados foram pensados e materializados para serem grandes 

empreendimentos destinados ao agro-hidronegócio. Desse modo, as grandes empresas dentro 

e fora dos Perímetros foram constituídas para extrair a renda da terra, utilizando-se da 

sujeição do trabalho dos colonos e do assalariamento dos trabalhadores expropriados do 

campo e cidade. De acordo com Marx (2006), “a renda da terra desaparece totalmente para o 

pequeno possuidor fundiário; permanece-lhe, no máximo, o juro do seu capital e seu salário; 

pois a renda da terra pode ser impulsionada pela concorrência a se tomar apenas e tão-

somente o juro do capital não aplicado pelo mesmo”. (p.72). 

 Luxemburg (1976) já expressava que o resultado geral da luta entre o capitalismo e a 

economia simples de mercado é: o capital substitui a economia de mercado simples, depois 

dessa ter substituído a economia natural. Se o capitalismo vive das formações e das estruturas 

não capitalistas, vive mais precisamente da ruína dessas estruturas e, se necessita de um meio 

não capitalista para a acumulação, necessita dele basicamente para realizar a acumulação, 

após tê-lo absorvido. Para a autora, 

 

Considerada historicamente, a acumulação capitalista é uma espécie de 
metabolismo que se verifica entre os modos de produção capitalista e pré-
capitalista. Sem as formações pré-capitalistas, a acumulação não se pode 
verificar, mas, ao mesmo tempo, ela consiste na desintegração e assimilação 
delas. Assim, pois, nem a acumulação do capital pode realizar-se sem as 
estruturas não-capitalista nem estas podem sequer se manter. A condição 
vital da acumulação do capital é a dissolução progressiva e continua das 
formações pré-capitalistas.  (p.361). 
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Conforme Fabrini (2008), para fazer valer a acumulação capitalista, as empresas 

articulam relações de produção modernas e de pesquisa cientifica com práticas de uma 

“acumulação primitiva” de capital. 

Para Martins (1997), o capital tanto remove ou dissolve relações sociais (e relações de 

produção) que bloqueiam sua reprodução ampliada, quanto incorpora a ela aquelas 

persistentes relações que ainda que temporariamente, mas, agora, como momento do seu 

processo de reprodução.  Para ele, o capital de fato as recria,  

 

 
[...] mas agora como momento do seu processo de reprodução. Elas aprecem 
serem as mesmas relações, mas são agora outra coisa, isto é, são agora forma 
social carregada de novas determinações decorrentes da mediação do capital 
no movimento da sua reprodução ampliada. (p. 92). 
 

 

O autor ilustra, ainda, que muitas das relações que se situam no campo, traduzem--se 

em acumulação primitiva porque é em parte produção do capital no interior do processo de 

reprodução ampliada do capital, pois a expropriação dos meios de vida desses trabalhadores e 

sua entrada no mercado se prolongam na superexploração da força de trabalho. 

Dentro dessa interpretação, Conceição (2004), ilustra que, 

 

ao subordinar a necessidade humana à reprodução ampliada do valor de 
troca o sistema do capital submete a relação entre sujeito e o objeto da 
atividade produtiva, subordinando o homem a condição de fator material de 
produção (mão de obra).  A produção é orientada não para a necessidade e o 
uso, uma vez que a demanda da reprodução do capital é que praticamente 
define o critério da utilidade. Seres humanos são necessários e supérfluos 
para o capital. (p.88) 
 
 

 
Nesse contexto em que o “velho” se recria no “novo” que, por sua vez, já nasce 

“velho”, questionou-se aos pequenos produtores o significado da palavra “colono”. Para eles, 

 

- É a mesma coisa de pequeno produtor (J.R.A – 65 anos, pesquisa de 

campo, PSNC/2012). 

 

- É aquele que está desde o inicio de formação do Perímetro. (A.B.S.J 

- 30 anos, pesquisa de campo, PSNC/2012). 
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- São aqueles que foram assentados – receberam o título da terra 

(G.J.S – 88 anos, pesquisa de campo, Bebedouro/2012). 

  

- Colono só existia no tempo da cooperativa. (J.N – 77 anos, pesquisa 

de campo, Bebedouro/2012). 

 

- Era aquele que tirava sempre uma boa safra, por isso precisava 

comemorar com os demais. Assim, foi criada a festa do colono. 

(T.M.A 67 anos, pesquisa de campo, Bebedouro/2012). 

 

No interior das repostas vagas, está presente o sistema do capital, que passou a regular 

inteiramente as relações sociais dos trabalhadores – do trabalho à festa. – “o colono não vai 

pra festa no dia dele – 25 de julho, porque todos pagavam e hoje não tem mais a produção, 

então eles não tem dinheiro”. (T.M.A 67 anos, pesquisa de campo, Bebedouro/2012).  Nesse 

sentido, os trabalhadores/colonos foram inseridos na irrigação para tornarem-se um pequeno 

capitalista ou trabalhador que vive como trabalhador, mas que se reproduz como “pequeno 

capitalista” para o capital – para o agronegócio.  

A expansão desse modelo nos Perímetros se deu, também, com alterações na 

identificação dos trabalhadores que passavam de colono a pequenos produtores ou pequenos 

irrigantes – denominação considerada pela CODEVASF mais adequada, mais “moderna” para 

o atual momento do Vale do São Francisco. O revelador, na alteração do nome, encobre o 

nível maior de exploração, em virtude da subordinação da produção dos pequenos às grandes 

empresas e ao Banco, resultando na expropriação deles ou de seus filhos, consequentemente, 

ao trabalho precarizado e temporário nas empresas. Segundo Martins (1997), “o 

desenvolvimento tecnológico de cada momento é desigual e implica, pois, formas sociais 

distintas de extração do excedente econômico e de exploração do trabalhador que ali trabalha 

diretamente”. (p. 94). 

O atual momento da irrigação no Projeto Salitre não inclui o colono, nem o pequeno 

produtor ou pequenos irrigantes, e sim, agroempreendedores. Aqueles com conhecimento 

superior para fazerem aumentar a produtividade, portanto, são, para Fabrini (2008), homens e 

mulheres de talento, com visão de negócio e espírito empreendedor. Os pequenos produtores 

encontrados durante a pesquisa assim definiram o agroempreendedor: 
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- São aqueles bem selecionados porque tem um alto nível de 

escolaridade (J.C.O.S - 50  anos  Engenheiro Agrônomo, pesquisa de 

campo, Salitre/2011). 

 

- Termo moderno, nem sei o que é. Mais acho que são pessoas 

inteligentes que tem mais leitura. Deve ser mais pra aqueles que têm 

dinheiro. Eu não me acho um agroempreendedor eu sou um 

camponês. Eu vivo da roça e criei toda minha família na roça e aqui 

estou direto. (E.O.S  -  63 anos Agricultor Familiar, pesquisa de 

campo, Salitre/2011). 

 

A aplicabilidade das palavras ditas modernas esconde relações antigas de trabalho que 

não assinalam  a retomada do colonialismo. Essas indicam que o tempo do capital é o tempo 

das contradições; não só contradições  de interesses opostos, como os da classes sociais, mas 

temporalidades desencontradas e, portanto, realidades sociais que se desenvolveram em 

ritmos diferentes, ainda que a partir das mesmas condições básicas. 

O tempo nos Perímetros Irrigados é o tempo da produção do capital. Desse modo, o 

sistema do capital produz o expropriado dos seus meios de vida, o assalariado, o trabalho 

sujeitado daqueles que ainda são proprietários nominais da terra, o arrendatário, o endividado. 

No caso do Projeto Salitre, há o predomínio do trabalho assalariado, assim como, o 

arrendamento de terras por camponeses sem terra. 

Toda essa realidade, especialmente, o assalariamento no Projeto Salitre e, mais 

precisamente, o trabalho assalariado dos expropriados do campo e da cidade nas empresas 

agrícolas dentro e fora dos Perímetros é um indicativo de trabalho escravo pelos seguintes 

fatos: a) horas prolongadas de trabalho – incluído o horário que acordam 4h ou 5h para irem 

ao local onde passarão os ônibus das empresas. Essas ficam localizadas em média 30 km  dos 

pontos; b) alimentação não corresponde ao trabalho exercido, pois além de não ser 

nutricional, esfria e estraga em virtude do tempo que foi preparada; c)  horário de descanso de 

apenas 1h; d) contrato de trabalho de 3 a 6 meses dependendo da safra da empresa. Nos 

demais meses (entressafra), as dívidas vão se acumulando para serem pagas na safra seguinte; 

e) mortes no campo. De acordo com o CEREST/2011(Centro de Referencia em Saúde do 

Trabalhador), sabe-se que as mortes são resultados de intoxicação pelo uso de agrotóxicos, 

associadas às horas prolongadas de trabalho; porém, o laudo médico vem com diagnóstico 
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totalmente contrário à realidade. Dessa maneira, não há como saber o número de 

trabalhadores mortos pelas condições de trabalho na agricultura irrigada. 

Em entrevista feita com aos trabalhadores assalariados, perguntou-se se eles faziam 

uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); eles responderam que sim. É importante 

levar em consideração que a utilização dos EPIs é uma exigência para obter o selo de 

certificação, o que significa para o proprietário, garantia do mercado. Contudo Bedor (2008) 

alerta que, mesmo fazendo o uso desses equipamentos, a pulverização dos agrotóxicos 

valendo-se dos meios como: trator, costal ou por tração animal, acarreta exposição massiva 

dos trabalhadores e desconforto, posto que os equipamentos disponibilizados para os mesmos 

não estão adequados às condições climáticas do Sertão nordestino. 

FOTO 07: - PULVERIZAÇÃO COSTAL – PROJETO SALITRE 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011 

 

Diante de toda essa realidade, o empresário (F. M – 48 anos Petrolina/2011) que 

compõe o Comitê Agrícola dos EUA, afirma que: - “a CLT( Consolidação das Leis do 

Trabalho) acaba com o produtor. O menor aprendiz não comporta o trabalho, os portadores de 

necessidades especiais não trabalham direito; enfim, o Governo não dá a mínima para o Polo, 

quando na verdade a uva e manga agrega mais mão de obra do que a soja, porém, o 

empresário tem pouco faturamento”. 

A fala do empresário deixa transparecer o que foi unânime entre as 22 empresas 

pesquisadas – o alto custo da força de trabalho associada à fiscalização do Sindicato e do 
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Ministério de Trabalho. Esse anseio empresarial fez o atual Ministro da Integração Nacional, 

o Petrolinense Fernando Bezerra Coelho, contraditoriamente ao Ministério do Trabalho, 

assinar um convênio29 com a Secretaria Estadual de Ciência e tecnologia e CODEVASF para 

o financiamento de novas variedades de uvas de mesa no Vale do São Francisco, objetivando 

superar as dificuldades com chuvas e custo com os trabalhadores.  

O trabalho ainda que precarizado e explorado, é um problema para o empresário 

porque precisa manter um contrato com o trabalhador, mesmo que ele carregue um imaginário 

de liberdade. Segundo Martins (2003a), isso é uma irracionalidade social que cumpre uma 

função histórica na racionalidade econômica. 

Para o autor, a possibilidade disso, ocorre na medida em que:   

 

[...] a composição orgânica do capital, que tende historicamente a se tornar 
cada vez mais alta, impõem um limite ao uso de formas contratuais de 
trabalho. Nem todas as atividades econômicas e nem todos os momentos do 
processo de produção podem ser desempenhados de conformidade  com o 
principio de que as relações de trabalho devem ser reguladas pelo contrato, 
pela liberdade e pela igualdade. Isto é, ela carrega consigo um limite social 
para impor formas contratuais de trabalho. Esse limite muda com o 
desenvolvimento econômico e impõe, portanto, um limite mínimo de 
desenvolvimento social e de adaptação da mão de obra ao nível de 
composição orgânica do capital. (p.159) 

 

 

A modernização da agricultura nos Perímetros em funcionamento assinala para um 

neocolonialismo, uma vez que tem utilizado da expropriação e superexploração. Nesse caso, o 

trabalhador é expropriado da possibilidade de viver, trabalhando mais que a jornada de 

trabalho (no período de safra) acima do trabalho excedente extorquido sob a máscara do 

salário e da contratualidade da relação entre patrão e empregado. É importante destacar que a 

exploração do trabalho introduz em sua vida dificuldades como: doenças, endividamento ou 

mesmo sua morte que, lentamente, o incorporarão e/ou sua família ao chamado exército de 

reserva, a força de trabalho à disposição do capital. 

No Projeto Salitre, identificam-se terras arrendadas por trabalhadores que não têm 

terra para o trabalho, o assalariamento sem contratos formais, e naqueles lotes, que já 

possuem casa o trabalhador residente, o que não implica a volta de relações feudais ou que se 

está diante do regime do colonato como variantes de relações capitalistas de produção. Tanto 

nos Perímetros como no Projeto, a expansão capitalista não só redefine antigas relações, 

                                                             
29  Informações baseada em noticia publicada em: www.itep.br/index.php?....Acesso em: 08.11.2011. 
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subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra relações não capitalista 

iguais e, contraditoriamente, necessárias a essa reprodução.  

Todo investimento em capital fixo que se tem efetuado no Polo teve e tem a intenção 

de expandir o agro-hidronegócio, de tal modo que sua produção domine o mercado 

mundialmente. Ainda que o Polo produza frutas com maior uso de tecnologia e de acordo 

com as exigências de seus compradores, enfrenta na atualidade uma concorrência muita 

grande com outros países da América Latina que produzem, segundo os empresários do Polo, 

frutas com qualidade inferior. Como no sistema capitalista a tendência da competição é o 

monopólio ou oligopólio, as empresas exportadoras têm procurado criar suas estratégias, 

colocando um representante, principalmente, no continente europeu com o objetivo de fazer 

novas parcerias e ficarem atentas às “janelas” para melhor colocar as frutas no mercado. É 

para isso que, o capitalista gera relações de produção não capitalista como recurso para 

garantir sua própria expansão. 

Nessa interpretação, pode-se afirmar que, nos Perímetros, há formas de relações 

coloniais, mas que não estamos presenciando a volta desse período. Martins (2004) explica 

que  

 

a contradição que permeia a emergência do trabalho livre expressa-se na 
transformação das relações de produção como meio para preservar a 
economia colonial, isto é, para preservar o padrão de realização do 
capitalismo no Brasil, que se definia pela subordinação da produção ao 
comercio. Tratava-se de mudar para manter. (p.13) 

 

 

Pode-se ressaltar,  baseado na análise do autor, que os colonos dos Perímetros, entram 

na produção da fruticultura pela valorização do trabalho, não só porque o trabalho fosse 

considerado uma virtude de liberdade, mas porque era a condição da propriedade. Assim, o 

neocolonialismo, que se constitui no Polo, caminha para o imperialismo quando o alcance da 

produção atingir toda a escala mundial, ainda que, para isso, o trabalhador esteja inserido num 

imenso cativeiro. 

 

1.4 CIÊNCIA-TÉCNICA-TECNOLOGIA NO CAMPO: A TIRANIA DO TEMPO DO 
CAPITAL  

 
 

    Na medida em que o capital se territorializa ou simplesmente monopoliza o campo 

mediante alianças feitas entre capital industrial e proprietário fundiário, é  momento em que 
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ambos se tornam um só agente do capital (Oliveira 1998),  situação comum em áreas que a 

terra se transforma em negócio rentável, como, por exemplo, nos Perímetros Irrigados. Desse 

processo, segundo o autor, resulta um território em conflito/disputa, uma vez que a 

territorialização é sempre processo de conquista de frações do território capitalista, logo 

expropriação dos camponeses. 

Nesse sentido, a agricultura tipicamente capitalista instituída, que tem hoje o nome de 

agronegócio, possui elementos importantes como: ciência-técnica-tecnologia-tempo-trabalho 

que interagem entre eles, como estratégia para garantir retorno rápido aos investimentos 

efetuados pelos capitalistas. Sendo assim, as terras utilizadas para o agronegócio, segundo 

Martins (1988), passaram a ser mais caras por serem utilizadas exclusivamente para produção 

de artigos exportáveis e matérias-primas industriais, enquanto que a produção de alimentos 

tradicionais foi e está sendo deslocada, em boa parte, para áreas e solos em que a renda 

fundiária é mais baixa. 

Os produtos exportados, particularmente, a fruticultura no Polo não teria se 

desenvolvido sem a presença do Estado, uma vez que a ausência dele impediria o sistema do 

capital sobreviver. O Estado necessário não estaria ligado apenas a subsídios, financiamentos 

e renegociação/perdão de dividas. Na concepção de Fabrini (2008), os capitalistas 

reivindicam, também, a atenção do Governo nos seguintes pontos: 

a) Apoio à pesquisa cientifica e tecnológica para desenvolvimento de projetos nas 

universidades e institutos de pesquisa; 

b) Melhoria na infraestrutura e logística para escoamento de produtos; 

c) Investimentos na comunicação e marketing internacional para que consumidores de 

todo o mundo tenham acesso e confiança nos produtos brasileiros; 

d) Remover obstáculo tarifário colocado pelos países desenvolvidos, com o intuito de 

assegurar a expansão da agricultura de negócio; 

e) Destinação de recursos financeiros e humanos para organizar a defesa sanitária a fim 

de conquistar a confiança do mercado externo; 

f) Investimento na educação rural para formar profissionais (operários, técnicos etc.) que 

desempenhem com maior competência as tarefas, inclusive as atividades não agrícolas 

que a agricultura “moderna e produtiva” exige; 

g) Capacitação de um corpo técnico científico capaz de elaborar balanços energéticos dos 

ciclos de vida das cadeias produtivas e que realize: avaliação do potencial de 

diferentes produtos alternativos, zoneamento agrícola de espécies vegetais que 
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possibilitem maiores rendas, desenvolvimento de tecnologias que permitam aproveitar 

resíduos e subprodutos de cadeias agroindustriais, dentre outras atividades; 

h) Garantias de políticas que estejam relacionadas à estrutura da propriedade privada no 

campo, uma vez que é preciso para os capitalistas  “tranquilidade” para o agronegócio 

produzir. Para esse fim, o MDA (Ministério de Desenvolvimento Agrário) tem tomado 

medidas para conter as ocupações de terra, combatendo veemente a ação dos 

movimentos sociais. 

A efetivação de todas essas ações no Polo viria após a aplicação de capital fixo 

referente à construção de rodovias, aos canais para irrigação, às vilas para os colonos dentre 

outras. Para Marx (2011), o capital é a negação de si mesmo como sujeito das distintas 

transformações, pois, em uma de suas fases, ele é não circulante. Por conseguinte, é fixo, mais 

propriamente fixado, fixado em uma das distintas determinabilidades, fases, que tem de 

percorrer. Segundo Marx,  

 

 

enquanto persiste no processo de produção, não é capaz de circular; e [é] 
potencialmente desvalorizado. Enquanto persiste na circulação, não é capaz 
de produzir, de por mais valor, de se processar como capital. Enquanto não 
pode ser lançado no mercado, é fixado como produto; enquanto tem de 
permanecer no mercado, é fixado como mercadoria. Enquanto não pode ser 
trocado pelas condições de produção, é fixado como dinheiro. (p. 619) 

 

 

Como o capital circulante, ele próprio se fixa e como capital fixo, circula. Então, para 

o capital fixo atingir a fase de circulação nos Perímetros e, consequentemente, atender à 

acumulação deve continuamente desenvolver meios técnicos de produção, e isso implica o 

continuo avanço da ciência . Conforme Chesnais (1996) escreve que, 

 

a vinculação entre conhecimento cientifico fundamental e tecnologia tornou-
se sensivelmente mais estrita. Mais do que em qualquer outra época, assiste-
se a uma interpenetração entre a tecnologia industrial, de finalidade 
competitiva, e a pesquisa de base “pura”, sem falar na “pesquisa 
fundamental orientada” que tem papel cada vez mais importante. (p.142). 
 

 

Segundo Smith (1984), “se a ciência se levanta com o trabalho imediato de 

desenvolver as forças produtivas, isso logo toma uma importante função ideologia, ao ponto 

de agir quase que como uma religião secular” (p.92).  
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Tendo o capital por objetivo elevar a um alto grau a produção e a produtividade, de 

nada adiantaria somente o investimento em capital fixo. É com esse fim, que a EMBRAPA 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em 1975, cria uma de suas unidades - CPTSA 

(Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico Semiárido) com o objetivo de promover o 

desenvolvimento rural do Semiárido Tropical brasileiro, procurando conferir eficiência 

produtiva ao setor agropecuário, reduzindo custos de produção e aumentando a oferta de 

alimentos pelo uso de tecnologias que apresentassem viabilidade econômica, impactos sociais 

positivos e conservação ambiental, evitando o êxodo rural e a pobreza relativa30. 

Desde sua origem, a empresa passou por diversas transformações sendo que, no 

momento presente, a EMBRAPA adota a ideia de “convivência com o semiárido” em 

contraposição às politicas de “combate à seca”, como primordial a melhoria de vida dos 

sertanejos. Contudo, a própria Instituição considera “que as desigualdades socioeconômicas 

dessa região persistem. Por isso, segunda a Empresa, é preciso procurar soluções, pois sua 

concretização não depende apenas das pesquisas desenvolvidas, mas sim de políticas 

governamentais sérias e do envolvimento de toda a sociedade”. Esse é um indicativo do 

quanto a EMBRAPA avalia necessária a presença do Estado no “combate à miséria”, 

principalmente no envio de recursos para sustentar a política de “convivência com o 

semiárido” – alternativa para evitar o êxodo rural. 

Relativo a isso, Silva (1999) defende que os problemas vivenciados no campo, na 

atualidade, não são oriundos do uso da tecnologia em si, mas na forma como foi incentivado o 

crédito rural que, desde os anos de 1967, tem beneficiado a região do Centro-Sul. Na medida 

em que os “pequenos produtores”, chamados pelo autor de camponeses, tiverem acesso ao 

crédito, estes poderão investir em tecnologia e o emprego sazonal, assim como, o êxodo rural 

diminuirão. De acordo com o autor, muitos vêm incorporando, de maneira crescente, a 

tecnologia; se não o fazem com maior rapidez, a causa deve ser buscada na precariedade dos 

meios de produção de que dispõem e na insuficiência dos recursos financeiros. 

É importante reforçar que as desigualdades persistirão porque o sistema do capital se 

alimenta justamente do domínio de uma classe pela outra a partir do excedente do trabalho, 

ainda que sob a idealização do “Ser livre”, ou seja, da igualdade e liberdade. “A igualdade e 

liberdade nessa extensão são exatamente o oposto da liberdade e igualdade antigas, que não 

têm justamente o valor de troca desenvolvido como fundamento, mas se extinguem com seu 

desenvolvimento”. (MARX, 2011, p. 188). 
                                                             
30 O objetivo mencionado foi retirado do histórico da EMBRAPA disponível em: 
http://www.cpatsa.embrapa.br/a_unidade/historico. Acesso em: 16.03.12 

http://www.cpatsa.embrapa.br/a_unidade/historico


  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

A produção da riqueza para a troca, no sistema do capital, tem se apropriado cada vez 

mais da ciência para obter técnicas inovadoras, que, por sua vez, são transformadas em 

tecnologias. Mesmo assim, o tempo passa a ser regulado totalmente pelo ritmo da produção e 

não pelo trabalhador em seus próprios benefícios.  Para Harvey (2008),  

 

 

a aceleração do tempo de giro na produção envolve acelerações paralelas na 
troca e no consumo. Sistemas aperfeiçoados de comunicação e de fluxo de 
informações associados com racionalizações nas técnicas de distribuição 
(empacotamento, controle de estoque, conteinerização, retorno do mercado 
etc.), possibilitaram a circulação de mercadorias no mercado a uma 
velocidade maior. (p.257) 

 

 

A regulação do tempo pelo capital é o norteador nos Perímetros. Portanto, é uma 

realidade que considera que as dificuldades encontradas no campo é uma questão puramente 

quantitativa e com a introdução de novos cursos nas modalidades: Médio/profissionalizante, 

Superior e Pós-Graduação - lato sensu e stricto sensu - para fazerem parceria com a 

EMBRAPA contribuirão para ampliar a produção para o mercado elevando, assim, o nível de 

vida das pessoas. Contudo, a chegada de novos cursos ou ampliação de cursos existentes 

como Engenharia Agronômica e Ciências Biológicas, assim como as pesquisas desenvolvidas 

juntamente com a introdução de técnicas modernas no campo, não têm diminuído as 

diferenças entre as classes, mas elevado o nível de exploração dos trabalhadores. Fabrini 

(2008), ao referir-se a respeito do aumento da produção no campo,  enfatiza que “diferente do 

latifúndio do passado que “excluía” pela não produção, agora o agronegócio “exclui” pela 

produção”. (p.36). Nesse contexto, Mészáros (2007a) elucida que  

 

A grande inovação do sistema do capital é que ele pode operar –              
não-dialeticamente – por meio da dominação esmagadora da quantidade: 
submetendo tudo, inclusive o trabalho humano vivo (inseparável das 
qualidades da necessidade e do uso humano), às determinações quantitativas 
abstratas, na forma do valor e do valor de troca. (p. 251). 

 

Conforme Martins (1997), o que parece explicar a acentuada redução nas condições de 

vida dos trabalhadores, que vivem no limite do assalariamento normal, é que, muitas vezes, 

trabalham em atividades já inseridas, ainda que, marginalmente, em setores e processos 
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modernos da economia capitalista, nos quais há grande investimento de capital, seja nas 

plantações, seja nos equipamentos ali necessários. Para o autor,  

 

teoricamente esses empreendimentos deveriam ter uma alta composição 
orgânica do capital, isto é, o montante de capital variável (de capital 
empregado na compra de força de trabalho), deveria ser proporcionalmente 
inferior ao montante de capital constante (o capital empregado em máquinas, 
equipamentos e tecnologias).  (p.101). 
 
 

 

Isso ocorre porque, no sistema capitalista, as técnicas não são apropriadas pelos 

trabalhadores como condição de qualidade de vida, mas como pressuposto de extrair mais-

valia. Marx (2011) explica que,  

 

pode-se facilmente imaginar que a máquina enquanto tal, porque atua como 
força produtiva do trabalho, põe valor. Todavia se não necessitasse de 
nenhum trabalho, a máquina poderia aumentar o valor de uso; mais valor de 
troca criado por ela nunca seria maior que seus próprios custos de produção, 
seu próprio valor, o trabalho nela objetivado. Não é porque substitui trabalho 
que a máquina cria valor, mas só na medida em que é um meio de aumentar 
o trabalho excedente, e apenas este último é tanto a medida quanto a 
substância do mais-valor posto com a ajuda da máquina; ou seja o trabalho 
propriamente dito. (p.643) 

 

 

Sendo assim, todo maquinário utilizado para irrigação acarretou alterações no tempo 

de trabalho dos que vivem no campo e na cidade, na medida em que a jornada de trabalho é 

prolongada não para atender à necessidade de quem trabalha, mas para produzir uma riqueza 

que não lhe pertence. O que aparenta ser “moderno” há, na verdade, no período de safra, um 

prolongamento da jornada de trabalho, o que significa diminuir a participação relativa do 

capital variável em face do capital constante na composição orgânica do capital na empresa 

agrícola. 

 

Naturalmente, a tendência do capital é vincular o valor excedente absoluto 
com o relativo; ou seja, vincular a maior extensão possível da jornada de 
trabalho com a maior quantidade possível de jornadas de trabalho 
simultâneas, juntamente com a redução ao mínimo, por um lado, do tempo 
de trabalho necessário, por outro, do numero de trabalhadores necessários. 
Essa exigência contraditória, cujo desenvolvimento se manifestará de 
diversas formas, como superprodução, superpopulação etc., passa a vigorar 
na forma de um processo em que as determinações contraditórias se alternam 
no tempo. Uma consequência necessária de tal exigência é a maior 
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multiplicação possível do valor de uso do trabalho – ou dos ramos de 
produção, de tal modo que a produção do capital gere continua e 
necessariamente, por um lado, o desenvolvimento da intensidade [da] força 
produtiva do trabalho, por outro, a multiplicidade ilimitada dos ramos do 
trabalho, que ela gere, portanto, a riqueza de forma e conteúdo mais 
diversificada possível da produção, submetendo-lhe todos os aspectos da 
natureza. (MARX, 2011 p. 645-646). 

 

Desse modo, “o que está em questão não é se posicionar contrariamente às técnicas, 

mas sim aos pressupostos de sua utilização, objetivos e funcionalidade, diante da ordem 

metabólica do capital”. (THOMAZ JÚNIOR, 2008 p.295). 

É seguindo essa linha de pensamento que se tem verificado que os investimentos em 

capital não têm reduzido a força de trabalho nas empresas agrícolas como os empresários 

gostariam, entretanto, se atribui uma remuneração residual aos trabalhadores em relação ao 

capital, cuja taxa de lucro fica assim assegurada, como se fosse um setor moderno, 

organizado, segundo composição orgânica mais alta do que a real. A explicação para isso está 

na contradição do sistema do capital ao procurar estratégias para diminuir o número de 

trabalhadores empregados no período de safra, por exemplo, sem que haja a redução no 

trabalho propriamente dito. 

Ao refletir a respeito do trabalho no capitalismo, Marx assegura que.  

  

A produção capitalista, que essencialmente é produção de mais-valia, 
absorção de trabalho excedente, ao prolongar o dia de trabalho, não causa 
apenas a atrofia da força humana de trabalho, à qual rouba suas condições 
normais, morais e físicas de atividade e de desenvolvimento. Ela ocasiona o 
esgotamento prematuro e a morte da própria força de trabalho. Aumenta o 
tempo de produção do trabalhador num período determinado, encurtando a 
duração da sua vida. (2010 p. 307). 

 

Nesse propósito, o tempo adquire uma importância imprescindível, uma vez que ele 

não pode ser compreendido apenas como unilinear do progresso, da modernização da conduta 

racional com relação ao desenvolvimento. Ele é um tempo que oculta a história e só enxerga 

em sua frente  quantidade e não qualidade. 

De acordo com Mészáros (2007a), no processo de reprodução sociometabólico do 

capital, degrada-se o tempo porque a determinação objetiva mais fundamental de sua forma 

própria de intercâmbio humano é a condução irreprimível, a contínua autoexpansão, definida 

pelas características intrínsecas a esse modo de intercâmbio societário como a necessária 
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expansão do capital, alcançada na sociedade de troca apenas por meio da exploração do tempo 

de trabalho. Para o autor, o capital, deve tornar-se cego com relação a todas as dimensões do 

tempo diversas da dimensão relativa ao trabalho excedente explorado ao máximo e o 

correspondente tempo de trabalho. 

É nesse avanço contínuo do sistema do capital que, na concepção do autor, o tempo 

histórico da humanidade transcende o tempo dos indivíduos, embora um não seja separado do 

outro. A diferença entre ambos está contida no valor e contra valor, contudo ela não 

desaparece por conta do intercâmbio reciprocamente enriquecedor entre indivíduos e 

humanidade. Enquanto os primeiros podem tanto adotar valores que apontem para a 

realização das potencialidades positivas de si mesmos e da humanidade, como podem ser 

portadores de contra valor. Já a segunda pode desenvolver as potencialidades apenas por 

intermédio dos indivíduos em sua inseparabilidade com relação aos grupos sociais a que 

pertencem. 

Diante disse, a agricultura irrigada tem proporcionado que o tempo dos indivíduos 

transcenda o tempo da humanidade, quando destrói as potencialidades positivas dos que 

vivem no campo e os transforma em força de trabalho alienada e precarizada. 

 

Pior ainda, apesar de o sistema produtivo do capital criar de fato “tempo 
supérfluo” no conjunto da sociedade, em uma escala crescente, não pode 
reconhecer a existência de jure de tal tempo excedente como tempo 
disponível potencialmente criativo. Ao contrário, deve assumir uma atitude 
negativa/destrutiva/desumanizadora para com ele. De fato, o capital deve 
dolorosamente desconsiderar o fato de que o conceito de “trabalho 
supérfluo” na realidade se refere a seres humanos vivo e possuidores de 
capacidades produtivas socialmente úteis – mesmo que capitalistamente 
redundantes ou inaplicáveis. (MÉSZÁROS, 2009 p. 620) 

 

 Deve ser destacado que as técnicas transformadas em tecnologias, cada vez mais 

modernas (Ver fotos que seguem) nos Perímetros, têm causado uma mobilidade do trabalho 

de forma gigantesca. O que mostra que o problema do campo não está no avanço tecnológico 

que eleva a produtividade, e sim, na falta de acesso à terra e da técnica, pelos camponeses e 

pequenos produtores que querem trabalho e não emprego subordinado à  tirania do tempo. 

Segundo analise feita por Mészáros (2009),  

 

as perspectivas da emancipação humana são inseparáveis do avanço – 
historicamente viável – da produtividade. Isto não é apenas uma questão de 
aumento quantitativo do volume de bens à disposição de uma sociedade 
particular, medida em uma base per capita. Várias considerações qualitativas 
são muito mais importantes na conceituação do papel das realizações 
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produtivas no curso do desenvolvimento histórico do que a expansão 
quantitativa do fluxo produtivo. (p.614) 

 

 

Ressalta-se que as técnicas, cada vez mais avançadas, foram acompanhando a 

implantação dos Perímetros de acordo com o tempo do capital, como mostram as fotos dos 

canais abaixo. A dimensão de cada um deles implica o volume de água para irrigação, que, 

por sua vez, implicará o aumento da produção e, sendo o desenvolvimento tecnológico de 

cada momento desigual, provocará formas sociais distintas de extração do excedente 

econômico e de exploração do trabalhador que ali trabalha diretamente. 

 

A melhoria da produtividade, certamente, é uma finalidade necessária do 
capitalista individual, à medida que pode assegurar-lhe vantagem 
competitiva. Contudo, esta circunstância nada gera de positivo em relação ao 
uso genuíno correspondente à necessidade humana, já que a conexão é 
puramente acidental do ponto de vista do capitalista individual, pouco 
interessado em “necessidade” ou “uso” mas meramente na realização de seu 
capital em uma escala ampliada. (MÉSZÁROS, 2009 p. 620). 
 
 
 
 

FOTO 08: - CANAL  BEBEDOURO 1968 – VOLUME D’ÁGUA PEQUENO 

 
FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2012. 
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FOTO 09: - CANAL NILO COELHO 1989 – AUMENTO DO VOLUME D’ÁGUA 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2012 

 

FOTO 10: - CANAL SALITRE 2010 – MAIOR TECNOLOGIA, MAIOR VOLUME 
D’ÁGUA 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011 

 

A crença do sistema do capital é que a tecnologia deveria superar por si só todos os 

obstáculos e dificuldades concebíveis. Na percepção de Mészáros (2007a), a tecnologia, na 
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melhor das hipóteses, é uma ilusão imposta a todos que, no desejo de encontrarem uma saída 

para seu próprio papel ativo no processo de decisão, mantinham a esperança de que grandes 

melhorias em suas condições de existência se realizassem do modo prometido. As pessoas 

“tiveram de descobrir com amarga experiência que a panaceia tecnológica era um subterfúgio 

autovantajoso das contradições por parte daqueles que empunhavam os timões do controle 

social”. (MÉSZÁROS, 2007a, p. 189). 

 

1.5 O APARENTE, O VISÍVEL E SEUS FETICHES  
 
 

O verde apresentado pela agricultura irrigada no clima semiárido mostra-se estrangeiro 

e pelo seu contrário. Ele é tão somente uma expressão do ver e não uma expressão do ser, do 

viver e do acontecer. Assim, tudo que é produzido no Polo pela irrigação para atender ao 

mercado em escala local, nacional e global só é possível porque tem como base formas 

arcaicas e violentas de trabalho. Portanto, é uma “modernização” que chega sob a forma do 

fardo nas costas dos trabalhadores do campo e da cidade que trocam sua força de trabalho por 

um salário no período de safra, que pode ir de três a seis meses a depender do tamanho da 

empresa; nos demais meses, eles estão desempregados. 

É nesse sentido que Martins (2003a) vai afirmar que a produção capitalista é uma 

produção do engano. “O engano não depende de uma modernização das relações de trabalho, 

revestindo-se de um caráter contratual. O engano depende da preservação de relações 

tradicionais ainda não alcançadas pela desagregação dos fatores de produção”. (p.107). 

 

 

O manter juntos terra, trabalho e capital, como um único agente a reivindicar 
sua parte no conjunto da riqueza produzida, faz com que o trabalhador rural, 
o camponês, nunca saiba exatamente onde está sendo lesado, de onde está 
saindo sua contribuição como produtor de mais-valia. (p.107). 
 
 

 

Ao explicar como se dá esse engano, Lefebvre (2006) sugere que se reconheçam as 

diferenças entre o: a) vivido – o espaço de representação, espaço dominado, portanto, 

submetido, que a imaginação tenta modificar e apropriar, porém, nem tudo é percebido pelas 

pessoas, porque tudo parece repetir-se. b) percebido – base prática da percepção do mundo 

exterior, todavia, ele tende a limitar-se ao que confirma a legitimidade das relações sociais 

estabelecidas, como a venda da força de trabalho, por exemplo, que parece ser a única 
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condição de sobrevivência para aqueles que precisam trabalhar, porque ele esconde o possível 

ao esconder a realidade essencial da relação capitalista. O percebido é concreto, é o necessário 

e o real em que a relação social se efetiva, em que a exploração do trabalho se concretiza; c) 

concebido – as representações do espaço. O espaço dominante numa sociedade (um modo de 

produção). O concebido está na concepção cientifica do processo social, na compreensão 

abrangente e totalizadora do que aparece e do que nele se oculta. 

É dentro dessa análise que Martins (2003a) vai explicar que se o percebido não 

escamoteasse a essência do vivido, não resultasse de um ocultamento socialmente necessário, 

a relação capitalista não seria possível, e o capitalismo seria igualmente impossível. O 

autoengano é, nesse caso, instrumental constitutivo da própria relação social. Nesse contexto 

de engano, é que a revista Veja (2010) considera que a irrigação foi capaz de realizar “O 

milagre do São Francisco”, atribuindo unicamente aos números tal prodígio. O que está em 

jogo nessa tramoia do capital é apropriação dos resultados do trabalho, que não é social e sim 

privado, portanto, desigual. “[...] o fetichismo da quantificação domina completamente a 

dimensão qualitativa do processo de produção”. (MÉSZÁROS 2009, p. 614). 

A reportagem indica que, no Município de Petrolina, cultiva-se, na atualidade, 1 

milhão de toneladas de frutas com safras avaliadas em 1,3 bilhão de dólares. Além do sucesso 

da manga, uva, limão – os mais exportados – os novos experimentos estão sendo direcionados 

para métodos que simulam os efeitos do inverno sobre as plantas para que, assim, consiga 

colher maças e peras na região. Os idealizadores desse método acreditam que, em cinco anos, 

maçãs e peras sejam produzidas em escala comercial. Um outro cultivo – o caqui - 

apresentado pela EMBRAPA e lançado em setembro/2010 para ser desenvolvido no Polo,  

objetiva ampliar as margens de lucro dos agricultores, devendo ser produzido no período de 

entressafra, nos meses de agosto a dezembro, momento em que não há produções no Brasil, e 

o mercado nacional é abastecido pelas importações oriundas da Espanha e Israel a preços 

bastante elevados. Em 2011, a FENAGRI anunciou a citricultura como sendo um dos 

expoentes dos novos tempos do agronegócio no Polo, como mostra a foto que segue. 
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FOTO 11: - BANER REPRESENTATIVO DA FENAGRI/2011 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, 2011. 

 

Relativo a esse aparente “pomar salvador” em que foi transformada a caatinga seca em 

verde, questionou-se a VALEXPORT31 a respeito da condição de vida dos que estão 

trabalhando diretamente com a irrigação. O Sr. J.B.S (32 anos) assim respondeu: 

 

- A vida das pessoas está melhor, porque há maior oferta de emprego, 

maior poder de compra da população e uma maior consciência 

ambiental. Ainda, há programas de saúde através de palestras nas 

empresas fazendo com que o trabalhador também desenvolva essa 

consciência na sua família. 

 

Esse questionamento foi feito a um dos técnicos. O mesmo apontou que dentre os 

motivos que, vem atraindo diversas empresas para o Vale, estão: 

                                                             
31 Associação dos Produtores Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco. 
Seu trabalho efetivo consiste em: manter relacionamentos e firmar convênios com órgãos, entidades e 
empresas públicas ou privadas, no país e no exterior, que exerçam atividades relacionadas com a 
produção, preparação, transporte, armazenamento, comercialização, exportação e promoção de 
produtos hortigranjeiros no Brasil e no exterior, em todas as formas, inclusive através de participações 
em feiras, exposições, com fundos próprios ou de terceiros. Informações obtidas pela empresa, por 
meio de entrevista ao técnico J.B.S em: 12.12.2011. 
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- Condições climáticas, baixo custo de mão de obra, disponibilidade 

de água para irrigação, alto nível tecnológico tanto de profissionais 

formados na própria região como de metodologias empregadas para a 

produtividade. 

 

 

A contradição clara desmistifica o aparente, o visível, pois, se há um baixo custo de 

força de trabalho, não é possível os trabalhadores terem um maior poder de compra. Contudo, 

no modo de produção capitalista regido pelo engano do que parece ser, é que se esconde a 

forma como é extraída a riqueza social. Os benefícios proporcionados a 800 pessoas que 

trabalham na agricultura irrigada, como elucida a revista Veja e a VALEXPORT, fazem parte 

de uma ilusão revelada no período de entressafra pelo quantitativo de desempregados. De 

acordo com informações obtidas pelo programa Chapéu de Palha32, Petrolina concentra o 

maior número de trabalhadores rurais desempregados durante a entressafra, o que gerou o 

cadastro de 15.707 pessoas.  

Os dados fornecidos pelo programa confirmam que a irrigação se sustenta pela 

aparência, pelo visível e que o referido programa  não é nem um paliativo, pois, para   efetuar 

a inscrição e participar do programa, o trabalhador rural, o embalador, o auxiliar de 

embalagens e de câmeras frias e tratoristas deveriam ter, no mínimo, 30 dias de carteira 

assinada e estar desempregado de junho/2011 até o dia do cadastramento que ocorreu em 

janeiro/2012.  Para Martins (2003a), “é a equivalência acessível ao percebido que viabiliza a 

construção da relação capitalista. Ao mesmo tempo, essa análise deixa claro que o que escapa 

ao percebido se realiza longe dos olhos de quem percebe e produz o que não se percebe”. 

(p.106). 

 

 

Tal perversidade se torna inteligível apenas com referência ao modo 
intrinsecamente contraditório pelo qual o próprio sistema produtivo do 
capital é, por necessidade, articulado. Este modo particular de reprodução 
social é sobrecarregado com uma contradição por fim explosiva que 
transforma suas potencialidades positivas em realidades destrutivas. Esta 

                                                             
32 O Chapéu de Palha é um programa criado pelo Governo do Estado de Pernambuco (encontra-se em 
2013 na quainta edição) que tem o objetivo de minimizar os efeitos causados pelo desemprego sazonal 
durante o período da entressafra de frutas na região – especialmente a uva – oferecendo uma bolsa de 
até R$ 232,50 complementar ao valor do Bolsa Família. Disponível em: http://www.carlosbritto.com/. 
Acesso em: 17.01.2012. 

http://www.carlosbritto.com/
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virada no desenvolvimento se torna tanto mais pronunciada quanto mais se 
aproxima dos limites do sistema do capital – os limites das cada vez mais 
perdulárias quantificação e expansão num mundo de recursos finitos. 
(MÉSZÁROS, 2009 p. 625). 

 

 

Verificou-se que, nos pontos onde estavam sendo realizadas as inscrições para o 

programa “Chapéu de Palha”, as pessoas precisavam chegar um dia antes para serem 

atendidas no dia seguinte. Desse modo, o que o capital chama de “novo”, de modernização, 

Martins (2008) explica que “as misérias, como o desemprego e o subemprego, os valores e as 

mentalidades produzidos pelo desenvolvimento dependente são artes integrantes da 

modernidade, embora de um ponto de vista teórico e tipológico não façam parte do moderno”. 

(p. 18). De acordo com Conceição (2005),  

 

O visível é o aparente, o espelhado, pois está circunscrito na temporalidade 
da sua construção, que esconde a essência que deve ser lida a partir do todo, 
através de leituras espaciais estruturais mais abrangentes das divisões social 
e territorial do trabalho, tendo como condutora de análise a acumulação 
capitalista. (p. 169). 

 

FOTO 12: - INSCRIÇÃO NO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA NO PONTO 
DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PETROLINA - 13h 

 

    FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2012 
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FOTO 13: - INSCRIÇÃO NO PROGRAMA CHAPÉU DE PALHA NO PONTO BAIRRO 
JOÃO DE DEUS – PETROLINA 13:30h  
  

            
   FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2012 

 

Toda riqueza produzida no Vale e validada como “milagre” constitui-se na negação do 

trabalho. Ainda que ela tenha sida produzida pelos trabalhadores, que são indispensáveis à 

produção da riqueza, ela aparece como sendo resultado de um prodígio. Ao atribuir o poder 

milagroso da técnica e tecnologia, a transformação do “seco” em “verde” reforça a ideia que o 

importante, nessa relação, é o resultado e não a forma de obtê-lo, que embora se utilize de 

tecnologia, envolve a conversão de meios e situação não capitalistas ou pré-capitalistas em 

instrumentos da produção capitalista, isto é, produção de mais-valia. Mészáros (2009), afirma 

que “riqueza”, no capitalismo, se iguala a mais-valia, e não a produção de valor de uso pela 

aplicação criativa do tempo disponível. Assim, o mercado é uma representação enormemente 

falsa. 

A realidade do mercado é evidentemente muito diferente de sua imagem mítica como 

é apresentado a cada ano pela FENAGRI (Feira Nacional de Agricultura Irrigada). O fetiche 

do evento atrai investidores de todo o mundo que vislumbram a agricultura irrigada como um 

negócio relevante dentre outros que os capitalistas já executam, como: indústrias, rede de 

supermercados, postos de gasolina, mineradoras etc. A irrigação, tem proporcionado, também, 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

o enoturismo33 - atividade desenvolvida, segundo discursos, com o intuito  de gerar  emprego 

e diminuir a exclusão. 

A referida atividade é defendida por Veiga (2001), quando ele considera que o 

agronegócio, por receber muitos recursos financeiros pelo Governo, para serem empregados 

em tecnologia com a finalidade de reduzir custos da produção e estimular a competitividade, 

impõe ao mesmo tempo, uma especialização das fazendas, que logo torna redundante a maior 

parte da mão de obra não qualificada e só pode empregar minúscula parcela do imenso 

excedente de força de trabalho.  As políticas, para diversificarem as economias locais, foram 

criadas com o intuito de oportunizar várias atividades no campo sem exigir tantas 

especializações. Nessa análise, a pluriatividade ganha bastante destaque, pois, ao se tornar 

pluriativo, o agricultor familiar terá mais oportunidade de melhorar de vida. Veiga mostra que 

a pluriatividade favorece a industrialização difusa e a descentralização de serviços sociais, de 

serviços para empresas e vários tipos de serviços pessoais, como consequência, absorve as 

sobras de braços do agronegócio e alivia outros mercados de trabalho das regiões 

metropolitanas, aglomerações e centros urbanos, permitindo que o país acelere a adoção de 

tecnologia sem o temor do desemprego explosivo. 

O autor explica que o desenvolvimento no campo só ocorrerá no momento em que as 

alternativas criadas como o agronegócio e a pluriatividade forem tratadas de forma 

sistemática pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, promovendo uma 

eficaz concertação, entre elas. O referido Conselho não conseguirá colocá-las numa mesma 

orquestra, mas poderá ajudá-las no sentido de evitar as disputas mais nocivas e investir nas 

questões que permitem sinergias entre as duas. 

É seguindo essa interpretação que a FENAGRI (2011) assinala de forma convicta que 

o Vale é construído por pequenos, médios e grandes produtores. Todavia, o que se oculta na 

afirmação é que, no capitalismo, a produção é social, mas a apropriação da riqueza não é 

social, mas desigual. Nesse sentido, o domínio dos grandes produtores sobre os médios e, 

principalmente, os pequenos estão na transformação destes em trabalhadores para o capital, 

do mesmo modo que utilizam a força de trabalho daqueles que perderam a terra e os que já 

não conseguem reproduzir-se na cidade e os transformam em “carcaças do tempo”. Portanto, 

atividades como o enoturismo não alivia o desemprego como apontou Veiga (2001), ela é 

                                                             
33 O Governo do Estado da Bahia em parceria com a Vinícola de Ouro Verde em Casa Nova-BA, 
lançou em 2009 o Vapor do Vinho como forma de expandir o turismo na Região.  No passeio ao rio 
São Francisco, inclui visita à vinícola e subida à eclusa do Lago de Sobradinho. No trajeto, também, 
os visitantes conhecem o ciclo vegetativo das uvas, o processo de elaboração de vinhos e espumantes e 
participam de minicurso de degustação. (Jornal da FENAGRI, 2011)  
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desenvolvida pelos  mesmos trabalhadores que executam outros trabalhos nas empresas que 

disponibilizam tal serviço. 

 

 

O propósito global e a força motivadora dos sistema capitalista não pode 
conceber a produção  de valores de uso orientada para a necessidade, mas 
apenas a bem sucedida valorização/realização e a constante expansão da 
massa de riqueza material acumulada. (MÉSZÁROS, 2009 p. 625). 

 

 

Em contraste com a mitologia apresentada anualmente pela FENAGRI, a realidade do 

mercado significa relações de poder mais ou menos nuas e conflitivas, ao final, inconciliáveis, 

cuja tendência é o agravamento dessas relações, pois a concentração e a centralização do 

capital atualmente em curso caminham para o desenvolvimento monopolista. Para isso, de 

acordo com Mészáros (2007b), a ideologia é inevitável enquanto continuar sendo necessário 

“vencer os conflitos”, que continuam a surgir dos interesses inconciliáveis das forças 

hegemônicas alternativas, que se enfrentam na nossa atual ordem social de dominação e 

subordinação estrutural. 

O aparente, o visível no Polo Juazeiro/Petrolina encobre as consequências destrutivas 

do modelo modernizador da agricultura irrigada, pois, no momento em que o sistema do 

capital, ao apropriar-se da terra e água com finalidade de extrair renda, apropria-se da 

produção da riqueza em detrimento da riqueza da produção e sustenta esse descompasso como 

necessário ao “progresso” no campo.  “Não importa o quanto sejam fortes as ilusões, nem o 

quanto sejam mistificadores os interesses materiais e ideológicos travestidos e associados às 

tendências de desenvolvimento, a lógica objetiva desses desdobramentos é inexorável”. 
(MÉSZÁROS, 2009 p. 908). 

A produção dos diversos cultivos desde os mais significativos para o capital como: 

uva, manga, banana, coco verde, goiaba, acerola; às de menor significância: melão, limão, 

maracujá, melancia, papaia e pinha são estranhos aos seus produtores – os trabalhadores 

assalariados, tornando um luxo quando eles podem adquirir esses produtos.  No entanto, os 

sacrifícios, as privações e também as transgressões desses trabalhadores são justificadas pelo 

“progresso” como necessário, pois, na ordem capitalista, vale mais o parecer moderno do que 

ser moderno. O “progresso” se apresenta, assim, como a máscara para ser vista.  Está mais no 

âmbito do ser visto do que no viver. Martins (2008) escreve que “de qualquer modo, mesmo 

que o tempo do mascaramento seja esse tempo pretérito, a máscara é a identidade superficial e 
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fenomênica própria da modernidade”. (p.33). O autor mostra, ainda, que os tempos contidos 

nas coisas e nas relações de certo modo se tornam falsos, articulados por um contemporâneo 

que é, sobretudo, aparência. 

 

 



 SEÇÃO II: A POLÍTICA DE IRRIGAÇÃO NO BRASIL ...   

 
SEÇÃO 2 

 
 
 

A POLÍTICA DE IRRIGAÇÃO NO BRASIL E AS 
RELAÇÕES COM OS ÓRGÃOS INTERNACIONAIS E 

LOCAIS: O CASO DO PROGRAMADE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO  

 
A irrigação é arriscada. Caso venda o produto 
baixo, não tem como fazer o segundo plantio. Fiz 
três plantios de melão e perdi. (J.C.O.S.50 anos -
Pequeno Produtor do Salitre, 2011.  

 
 
 

No processo expansionista do capital, a política creditícia do Banco Mundial34, a 

partir dos anos 1950, destinava-se à industrialização, tida como um setor de alta 

produtividade, enquanto que a agricultura era vista como setor de baixo rendimento. Dessa 

forma, cabia ao Estado taxar e comprimir a agricultura, por meio de controle de preços e 

outros instrumentos de política econômica, para financiar investimentos em indústrias, 

mineração, transportes e utilidades públicas.  

De acordo com Pereira (2010), os recursos para financiarem a industrialização não 

podiam ser oriundos somente da poupança interna dos países, mas também, por meio de 

investimentos diretos (interno e externo) e, eventualmente, da ajuda externa. Com esse 

entendimento, os projetos de desenvolvimento eram compreendidos como grandes projetos de 

infraestrutura (barragens, estradas, ferrovias etc.) que dariam suporte à indústria.

                                                             
34 A expressão “Banco Mundial” designa apenas o Bird (Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento) e a AID (Associação Internacional de Desenvolvimento). O Bird é a organização 
mais antiga, maior e mais importante do GBM (Grupo Banco Mundial). Produto das articulações que 
promoveram a conferência de Bretton Woods, nasceu em 1944 junto com o FMI (Fundo Monetário 
Internacional). A integração entre ambas as organizações é de tal ordem que, desde o inicio, a 
precondição para um país se tornar membro do Bird é vincular-se ao FMI. A AID foi criada em 1960 e 
transformou a natureza do Banco Mundial, afetando a escala e o conteúdo de suas operações. O 
objetivo da Associação consiste em conceder créditos de longo prazo (de 30 a 40 anos, sendo dez de 
carência) com taxa de juro muita baixa ou nula para governos e instituições de países pobres que, por 
seu nível de renda, não tinham acesso aos mercados de capital nem eram elegíveis ao financiamento 
do Bird. (PEREIRA, 2010). 
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Contudo, o desenvolvimento capitalista imaginado dessa maneira deveria ser 

alcançado pelos países de Terceiro Mundo como uma forma de diminuir as desiguales sociais 

existentes nos mesmos. Desse modo, o Banco Mundial diversifica sua política de crédito, 

voltando-se mais diretamente para agricultura já que cabia a tal Instituição Financeira dentro 

dos parâmetros norte-americanos, organizar a economia mundial definindo como os recursos 

deveriam ser alocados e como decisões de investimento deveriam ser                                                  

tomadas.  

A política de crédito para a agricultura passou a movimentar bastante a carteira 

agrícola do Banco, não porque o mesmo se preocupava com os problemas fundiários dos 

países pobres, mas por ser fiel a seu estatuto - com ênfase ao capital produtivo, o que implica 

seguir os desígnios da acumulação capitalista. Assim, atender aos anseios de grandes 

empresas interessadas em aplicar seu capital em outros ramos fora do espaço urbano era uma 

forma de “desenvolvimento” capitalista.                                                                                                                                                                                                                       

Nesse propósito, a Revolução Verde35, pensada nos anos de 1950 e 1960 para o 

campo, validaria a força do sistema do capital em quebrar qualquer obstáculo que, porventura, 

pudesse impedir sua expansão e reprodução. Desse modo, o Banco passou a financiar e 

difundir pacotes tecnológicos para os países chamados, por ele, de periféricos. Para viabilizar 

a introdução de novas variedades ou aumentar a produção de culturas existentes no campo, 

era preciso um sofisticado sistema de irrigação, como também da utilização de insumos 

industriais cuja eficiência máxima se dava a partir de certa escala, o que beneficiava os 

produtores mais capitalizados, mais instruídos e detentores de melhores terras. Segundo 

Pereira (2010), o acesso ao crédito agrícola e os serviços de assistência técnica tornaram-se 

indispensáveis para os produtores. “Para viabilizá-lo, fundos públicos nacionais e estrangeiros 

cada vez mais vultosos passaram a ser canalizados diretamente para a produção das novas 

variedades de alto grau de resposta”. (p.167).  

Os empréstimos do Banco destinados à “Revolução Verde” aos países pobres não 

deveriam abarcar somente os grandes produtores, mas também, os agricultores tradicionais 

para que os mesmos se tornassem produtores “eficientes” conforme estilo ocidental de 

modernização da agricultura, tornando estes integrantes do “desenvolvimento” agrícola. 
                                                             
                                                                                                                                                                                          
35  Modelo euro-americano de modernização agrícola, que se caracteriza fundamentalmente pela 
prática de uma agricultura altamente especulativa, voltada para o cultivo contínuo de produtos com 
maiores níveis de rentabilidade. Tal característica foi primordial para consolidar a monocultura nos 
países tropicais. Este modelo de produção atua a partir do controle da produção de sementes 
(sobretudo transgênicas), de fertilizantes e agrotóxicos, da produção agrícola propriamente dita e 
também da distribuição da mesma. (MORAES SILVA, 2006 e 2010). 
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Harvey (2011) elucida que os países pobres, ao longo dos anos, foram submetidos às regras 

do mundo considerado “desenvolvido” culminando em serem 

  

obrigados a aceitar as regras da OMC36 diante de ameaças norte-americanas 
de negar-lhe acesso a seu mercado. Os EUA planejam agora uma cláusula de 
acesso ao mercado aberto, segundo o modelo norte americano, nas Contas do 
Desafio do Milênio [Millenium Challenge Grants], por meio das quais 
oferece ajuda externa a países pobres, em troca da qual os países têm de 
adotar estruturas institucionais compatíveis com as dos EUA e, por meio 
disso, abrir-se a qualquer coisa que as forças superiores do capital 
monopolizado desejar ou precisarem fazer. (p.110). 

 

 

Crescia então, a crença no poder da tecnologia e ciência não apenas para a indústria, 

mas também e, cada vez mais, para a agricultura. Dentro do contexto, nos anos de 1950, 1960 

continuando nos anos de 1970, a Ásia e América Latina passaram a receber crédito agrícola 

por intermédio dos bancos multilaterais regionais destinados ao setor rural, como por 

exemplo, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Todavia, como já foi apontado 

na Seç. 1, a irrigação, drenagem e administração da água foram o principal subsetor dentro da 

agropecuária financiada pelo Banco Mundial, portanto, “desenvolvimento rural” era 

entendido como aumento da produtividade da terra – e não do trabalho – de “pequenos 

produtores”, mediante a aplicação de técnicas de ponta e insumos industriais. Para os 

apologistas desse modelo, a concentração da propriedade era/é considerado  fator elementar 

de determinação da pobreza e desigualdade social no meio rural, podendo ser combatida pelo 

aumento da produtividade via aplicação de tecnologia. Salienta-se que, para Silva e 

Kageyama et al (1989), “não há uma relação unívoca entre estrutura fundiária  e a forma 

assumida pelo desenvolvimento capitalista no campo”. (p.06). 

É exatamente com essa interpretação que a “modernização da agricultura” no Polo 

Juazeiro/Petrolina ganhou relevância nos “Programas de Desenvolvimento” criados pelo 

Estado, que, fielmente, acompanhou, no Brasil, a política financeira do Banco Mundial. 

 

 

                                                             
36 A Organização Mundial do Comércio (OMC) surgiu em substituição ao Acordo Geral sobre Tarifas 
e Comércio (GATT), em 1995. A criação da OMC, foi o resultado da Rodada do Uruguai, última 
reunião do GATT, iniciada em 1986 e concluída em 1993 com o estabelecimento de diversos acordos. 
Um dos temas mais polêmicos dessa Rodada foi à questão agrícola em virtude das transformações 
ocorridas nesse setor nos EUA e União Europeia. Baseado em MARCOS (2008).  
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É preciso frisar que o momento em que se iniciou a modernização da 
agricultura brasileira e o ritmo com que ela evoluiu dependeram muito mais 
de fatores externos, tais como: a existência de indústrias produtoras de 
insumos e máquinas agrícolas; de uma agroindústrias processadora que passe 
exigir determinados padrões  de oferta (os quais, por sua vez, implicavam 
mudanças nos métodos de produção); de condições de mercado favoráveis 
para a valorização do capital no campo; da intervenção do Estado, através de 
políticas comerciais, tecnológicas, de crédito; da concorrência de outros 
produtos, produtores e países, etc. do que da estrutura fundiária. (SILVA e 
KAGEYAMA et al, 1989, p. 06). 
 

 

Assim, os investimentos aplicados pelo Governo Federal, no Brasil, não poderiam 

restringir somente ao consumo de bens duráveis, prioridade do I PND (Plano Nacional de 

Desenvolvimento) de 1968 a 1973, mas a irrigação que foi escrita no II PND (Plano Nacional 

de Desenvolvimento) de 1974 a1979, tendo como proposta central imprimir um novo rumo ao 

desenvolvimento brasileiro, ao priorizar o aumento da capacidade energética, da produção de 

insumos básicos e de bens de capital. Notadamente, dentre desse plano, a agricultura irrigada 

que já despontava como viável no Nordeste do Brasil com a materialização do Projeto piloto 

de irrigação Bebedouro, inaugurado em 1968, em Petrolina PE conduziu o Governo criar no 

mesmo ano o GEIDA (Grupo Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrícola). A 

GEIDA, seria responsável por coordenar projetos e políticas que viabilizassem um maior 

desenvolvimento econômico para a região menos desenvolvida do país, num momento em 

que a política agrícola brasileira buscava uma maior integração entre a atividade agrícola e a 

industrial. (ANDRADE e AZEVEDO, 2011). 

As primeiras propostas de atuação do GEIDA foram divulgadas por meio do Plano 

Nacional de Irrigação (PNI), posteriormente integrado ao Programa de Integração Nacional 

(PIN), em que priorizavam a Região Nordeste. Conforme Andrade e Azevedo (2011), em 

1971, quando a política estatal de irrigação foi sistematizada visando à viabilidade       

técnico-econômica da implantação de áreas irrigadas, o GEIDA submete a análise do 

Ministério do Interior o I Programa Plurianual de Irrigação (I PPI), visando à implementação 

de estudos, projetos e obras de irrigação37 e drenagem, no clima semiárido do país, para o 

aproveitamento dos pequenos e grandes açudes já existentes e de cursos d'água perenes e água 

                                                             
37 A irrigação é uma técnica agrícola que consiste na aplicação artificial de água nas plantas, através de 
métodos que melhor se adaptem ao solo e à cultura. O objetivo é proporcionar umidade adequada ao 
desenvolvimento normal das plantas, suprindo a falta, a insuficiência ou a má distribuição das chuvas, 
com o propósito de incrementar a produção sem o inconveniente de provocar a erosão ou o acúmulo 
de sais no solo, ou seja, minimizando impactos ambientais adversos. Informação disponível em:  

http://www.codevasf.gov.br/programas_acoes/irrigacao. Acesso: 05.04.12. 

http://www.codevasf.gov.br/programas_acoes/irrigacao
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subterrânea e estabelecia como metas, até 1980, um total de 73 projetos de irrigação dos quais 

63 eram destinados ao Nordeste. 

Os Perímetros Irrigados foram, portanto, criados a partir de um conjunto de 

Instituições, programas e planos voltados às questões de clima, disponibilidade hídrica e de 

saneamento e de obras contra intempéries. Desse modo, para a Região Nordeste, as 

Instituições que marcaram a política de irrigação no sentido de promover o 

“desenvolvimento” foram: CHESF (Companhia Hidrelétricas do rio São Francisco) em 1947 

DNOCS38 (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) 1948, SUDENE 

(Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste)1959 e CODEVASF (Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do rio São Francisco e Parnaíba)1974. 

O Polo Juazeiro/Petrolina ainda, nos anos de 1950, desponta como um dos grandes 

produtores de cebola, proveniente da irrigação. A Companhia do Vale do São Francisco, por 

atuar por mais de dez anos nessa direção, passou a investir em projetos de irrigação de maior 

escala em decorrência da criação, em dezembro de 1959, da SUDENE (Superintendência para 

o Desenvolvimento do Nordeste). 

É importante ressaltar que os maiores investimentos em irrigação foram destinados à 

Região Nordeste, por considerar a irrigação como um instrumento de promoção do 

crescimento econômico, tendo o DNOCS e SUVALE (transformada posteriormente em 

CODEVASF) como agências implementadoras e a SUDENE (Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste) como órgão supervisor de toda a política do Governo Federal. 

Além dos projetos de irrigação – Bebedouro (PE) e Mandacaru (BA), nos anos de 1970, foi 

implantado o Projeto de Irrigação - Jaguaruana (CE), que contou com a participação francesa. 

Francisco Oliveira (2008) ilustra que ainda “que se aceite que os gastos do DNOCS eram 

investimentos do Estado, não significava uma absoluta transformação das formas do ciclo 

produtivo [...]”. (p.175). Para o autor, significaram simplesmente um reforço das condições da 

própria estrutura produtiva, tanto na esfera da produção quanto na esfera da circulação e da 

apropriação. 

                                                             
38 O (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) criado em 1948 em substituição ao Instituto 
Federal de Obras Contra a Seca, seguia a estratégia de construção de barragens para o incremento da 
disponibilidade hídrica, como forma de reagir às crises periódicas de suprimento de água originadas 
por cheias, que geravam desemprego, pobreza e migração, mantendo o foco de sua atuação no 
desenvolvimento rural, mesmo quando suas ações não coadunassem propriamente com as diretrizes da 
SUDENE. Esses empreendimentos acabaram por concorrer para a industrialização da região. Por volta 
de 1965, dois projetos pilotos foram recomendados pela FAO: o de Bebedouro PE e Mandacaru BA. 
(M. I. N. - IICA, 2008). 
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Verifica-se, então, que a criação de todos os planos, instituições e programas 

associados, ainda, ao POLONORDESTE39 (Programa de Desenvolvimento do Nordeste) 

criado em 1974 e o PROINE40 (Programa de Irrigação do Nordeste) em 1996: posteriormente, 

o surgimento em 1996 do Ministério de Agricultura, integrado aos polos de desenvolvimento 

do Banco do Nordeste, fortaleceram a fruticultura no Nordeste por meio dos Perímetros 

Irrigados. Contudo, a diminuição das desigualdades sociais como propagava o Estado não se 

efetivou, mas originou “novas” ou “antigas” relações de trabalho em virtude da expropriação, 

seguida da concentração da terra. 

A ação do Estado, ao desapropriar, por atividade pública ou interesse social tem sido 

legitimada e justificada em duas situações, conforme Silva e Kageyama et al  (1989): a) a 

concentração da relevância de uma obra em beneficio de uma coletividade não 

individualizada; b) na distribuição de bens que se revertam em prol de um determinado grupo 

em situação social desprivilegiada.  

Mesmo levando em consideração os argumentos do autor para justificar a 

desapropriação, não havia razão de ser, em virtude de os objetivos do sistema do capital serem 

contrários aos objetivos das famílias camponesas. 

Dos inúmeros sujeitos expulsos das terras no Vale do São Francisco, por conta, da 

construção de barragens: Paulo Afonso e Moxotó (1978), Sobradinho (nos anos de 1970 – 

inaugurada em 1981) e Itaparica (1977), assim como, para a implantação dos Perímetros 

Públicos Irrigados, nem todos tiveram acesso a um lote nas áreas irrigadas. Mesmo assim, 

aqueles que ainda possuem a posse da terra tiveram um prazo de cinquenta anos para pagar ao 

Estado o financiamento feito ao Banco Mundial para implementar os Perímetros, o que 

significa que os pequenos produtores ainda pagam para poder trabalhar na terra. 

Desse modo, a política de irrigação no Brasil, particularmente, no Nordeste tem 

ampliado a concentração da terra, e com ela, expandido o número de desempregados na 

cidade e no campo, evidenciando que a questão fundiária e a questão agrária não devem ser 

desconsideradas em nenhuma proposta de “desenvolvimento”. 

 

                                                             
39 O POLONORDESTE foi responsável, sobretudo, pelos investimentos na Zona da Mata nordestina e 
no Sertão. Na região semiárida, estas políticas governamentais privilegiaram investimentos em 
projetos de irrigação, quer nas áreas dos açudes, quer nos vales dos rios da região. Papel de destaque 
coube à área do rio São Francisco nos estados da Bahia e Sergipe. (OLIVEIRA, 1998 p. 16). 
40  A importância do Programa consiste em promover mudanças institucionais nos estados, para que 
todos viessem a contar com infraestrutura, equipes técnicas e produtores rurais já familiarizados com 
pratica de irrigação. (M.I.N. - IICA, 2008). 
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A propriedade latifundista da terra não domina a economia nem é 
propriamente decisiva no que somos hoje, mas é um marco regulador, uma 
sentinela dos arcaísmos que desenham nossas possibilidades e limites. Ela se 
propõe como sólida base de uma orientação social e política que freia, 
firmemente, as possibilidades de transformação social profunda e de 
democratização do país. É um sério erro supor, como fazem muitos, que a 
questão fundiária deva ser isolada dos conjuntos dos processos sociais e 
históricos de que é mediação, para, no fragmento de um isolamento postiço, 
ser analisado como mero problema social, circunscrito a algumas regiões e 
alguns grupos sociais. (MARTINS, 2011 p.17 e18). 

 
 

Enfatiza-se que a questão agrária passou a ser analisada pelos  ideólogos do sistema do 

capital, simplesmente como uma questão agrícola, ocultando os conflitos oriundos da 

modernização da agricultura. Para esse autor,  

 

[...] a questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e quem não sabe 
quem quer e quem não quer. O conjunto da trama social de algum modo 
passa por ela, por sua mediação: das deformações das representações 
políticas no Congresso Nacional e suas insistentes práticas fundadas na 
dominação patrimonial à disseminada cultura do favor e às nossas políticas 
cotidianas. A questão agrária, presente e dominante até mesmo no querer 
cotidiano de quem se imagina imune a ela ou com ela descomprometido. 
(p.18) 
 

 
Nesse contexto, a política nacional de irrigação, ao priorizar a tecnologia em prol do 

aumento da produtividade para o mercado, transformou o Polo Juazeiro/Petrolina em um 

grande destaque na agricultura irrigada voltada para fruticultura, principalmente manga e uva  

tanto na Região Nordeste quanto no Brasil, o que pode ser observado de acordo com os 

gráficos a seguir. Para Gama da Silva (2009), “o comportamento dos preços da uva e da 

manga nos mercados nacional e internacional contribuiu para manutenção da lucratividade 

dessas culturas, colocando-as entre as mais rentáveis da agricultura irrigada do semiárido 

nordestino”. (p.86). Assinala que, com todo o crescimento da irrigação no Brasil e na Região 

Nordeste, especialmente, com o surgimento do DNOCS e CODEVASF, o primeiro texto legal 

sobre a irrigação no Brasil data de 25 de junho de 1979, com a edição da Lei nº 6.662 - a Lei 

de Irrigação. Sua regulamentação ocorreu em 29 de março de 1984, mediante o Decreto nº 

89.496, que, por sua vez, deu força a Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba41 a buscar ainda mais parceria com órgãos nacionais e internacionais no 

sentido de expandir a agricultura irrigada em áreas de abrangência.  

                                                             
41A CODEVASF, desde a década de 1970, vem trabalhando no sentido de captar recursos externos 
complementares aos do Tesouro Nacional para implementar suas diversas ações no Vale. Tais esforços 
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A expansão da irrigação no Polo pode ser identificada nos gráficos que seguem. 

 

GRÁFICO 02: - EXPORTAÇÃO DE UVAS BRASILEIRAS - ORIGEM 

 

 
        São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí. 
                FONTE: IBRAF/SECEX/VALEXPORT/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
desenvolvem-se mediante acordos de empréstimos com organismos internacionais, notadamente com 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, o Japan Bank International Cooperation - JBIC (antigo Fundo Ultramarino de 
Cooperação Econômica - OECF) do governo japonês, a AGROBER e a AGROINVEST, empresas 
estatais da Hungria. Disponível em: http://www.codevasf.gov.br/programas_acoes/irrigacao/historico-
da-irrigacao-no-brasil. Acesso em: 07.04.2012. 
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    GRÁFICO 03: - EXPORTAÇÃO DE MANGAS BRASILEIRAS - ORIGEM 

 

 
 
                     São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Piau 
                    FONTE: IBRAF/SECEX/VALEXPORT/2012 
 
 

Destaca-se que todos os perímetros irrigados implantados ou a implantar no Nordeste 

eram de responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

exceto aqueles do Vale do Rio São Francisco que foram de responsabilidade da Companhia 

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) sucessora da Superintendência 

de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (SUVALE). 

Durante todos esses anos em que os Perímetros Irrigados passaram a ser a realidade do 

Sertão nordestino, a situação de miséria tem-se avolumado de tal maneira que os próprios 

empresários, maiores beneficiados, com os investimentos feitos na irrigação têm reclamado 

do Estado uma “nova” política para minimizar as dificuldades que atravessa a fruticultura 

irrigada no Vale franciscano. Assim, pensando em acelerar o crescimento do país nesse 

aspecto e em outros, é que foi criado o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. 

Conforme Said (2009), tal Programa se insere na estratégia de recomposição do papel das 

Instituições Financeiras Multilaterais (Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) incentivadoras e financiadoras do modelo de 
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desenvolvimento que buscam atualizar a necessidade de se manterem intervindo 

unilateralmente nos países tomadores de empréstimos. 

O PAC1 criado em janeiro de 2007 segue, praticamente, com as mesmas finalidades 

de todos os pacotes anteriores impostos pelo Estado à população como uma solução 

“milagrosa” de colocar os pobres no mesmo patamar dos ricos. Nos anos de 2007 a 2010, as 

medidas do PAC1 foram organizadas em cinco blocos: 1. Investimento em infraestrutura; 2. 

Estímulo ao crédito e ao financiamento; 3. Melhoria do ambiente de investimento; 4. 

Desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; 5. Medidas fiscais de longo prazo. 

 

GRÁFICO 04: - ORIGEM DO DINHEIRO INVESTIDO NO PAC42 

 

FONTE: Disponível em: http://veja.abril.com.br/100609/p_100.shtml. 
 Acesso em: 07.04.2012. 

 

“Combater a pobreza”, “Brasil sem miséria” e tantos outros lemas criados 

seguidamente pelos Governos brasileiros são indicativos que levam todos a acreditarem na 

erradicação de qualquer tipo de diferenciação entre as classes.  Em janeiro de 2007, o lema 

“acelerar o crescimento” passou a nortear o “desenvolvimento” no sentido de promover: a) 

aceleração do crescimento; b) aumentar o emprego; c) melhorar as condições de vida dos 

brasileiros. Na verdade, “o PAC reconfigura o Estado brasileiro, hoje hegemonizado pelas 

grandes corporações do agronegócio e pelo sistema financeiro, cuja estratégia é crescer a 

qualquer custo”. (SAID, 2009 p.20). 

                                                             
42 Quem ficou responsável pela maioria das ações, de fato, foram as empresas estatais – em especial, a Petrobras 
–, os governos estaduais e municipais, que tomam financiamentos no BNDES e na Caixa Econômica Federal, e a 
iniciativa privada.Disponível em: http://veja.abril.com.br/100609/p_100.shtml 
Acesso: 22.04.12 
 

 

http://veja.abril.com.br/100609/p_100.shtml
http://veja.abril.com.br/100609/p_100.shtml
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Conforme Mészáros (2007a), tudo isso aparece como uma tautologia ostensiva, ou 

seja, uma repetição inútil da mesma ideia, perigosamente capaz de infectar tudo, oferecendo a 

nós a definição arbitrária de produtividade como crescimento, e crescimento como 

produtividade. Para o autor,  

 

naturalmente, a razão porque a óbvia falácia  tautológica é preferível ao 
exame teórico e prático exigido e apropriado é que, decretando de modo 
arbitrário a identidade desses dois termos-chave de referência do sistema do 
capital, a validade autoevidente e a superioridade atemporal de uma ordem 
de reprodução social extremamente problemática – e em última instância até 
mesmo autodestrutiva – deve parecer não apenas plausível, mas 
absolutamente inquestionável. (p. 247). 

 
 
 
 Martins (1994/2011), ao refletir a respeito de como o Estado vem procurando superar 

os bloqueios que impedem o desenvolvimento, aponta que a ênfase na palavra crescimento 

não é nova. De acordo com o autor, depois de algumas décadas de captura do 

desenvolvimento pela ideologia do crescimento, é, no mínimo, instigante que muitos venham 

a se por os mesmos problemas, a reconhecer que o crescimento dessas décadas apenas repõem 

o tema e o problema original: o não desenvolvimento no crescimento. 

 Nesse sentido, as medidas tomadas pelo PAC1, dentre elas, investimentos em 

infraestrutura no aspecto hídrico, tem como objetivo velado  aumentar a oferta de água para o 

consumo humano e para a produção, garantindo a distribuição equilibrada de água e 

priorizando as regiões de maior criticidade, como o semiárido, por meio da implantação de 

obras estruturantes de infraestrutura hídrica nos seguintes segmentos43: 

I. Revitalização e integração de bacias hidrográficas; 

II. Produção e distribuição de água bruta; 

III. Aproveitamento hidroagrícola – irrigação; 

Impacto: Garantia hídrica, saúde pública, produção, trabalho e renda. 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Ministério da Integração Nacional – Importância Estratégica para o Desenvolvimento no Brasil. 
Disponível em: www.codevasf.gov.br/destaques/2007/programa-de.../acoes_pac.pdf. Acesso 

10.04.2012. 

http://www.codevasf.gov.br/destaques/2007/programa-de.../acoes_pac.pdf
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QUADRO 01: - INVESTIMENTO EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

 

                                  PÚBLICOS               PRIVADOS                  TOTAL  

                                                             

           
 
 

 
FONTE: Disponível em: www.codevasf.gov.br/destaques/2007/programa-de.../acoes_pac.pdf.    

Acesso 10.04.2012. 

 
É então, dentro da medida - investimento em infraestrutura hídrica - no segmento 

aproveitamento hidroagrícola – irrigação, que Perímetros Irrigados na Região Nordeste estão 

sendo criados ou restruturados, conforme o parâmetro produtivista do sistema do capital como 

mostra QUADRO e o MAPA a seguir. 

 

QUADRO 02: - PERÍMETROS IRRIGADOS QUE SERÃO CRIADOS OU 
AMPLIADOS NA REGIÃO NORDESTE 
 

 
PERÍMETROS AREA ESTADO 

Projeto de Irrigação Várzeas de 

Souza 

5.100 ha Paraíba 

Projeto de Irrigação Rio Bálsamo 700 ha Alagoas 

Projeto de Irrigação Jacaré 

Curituba 

3.150 ha Sergipe 

Projeto de Irrigação Tabuleiros de 

Russas - 2ª Etapa 

 3.600 ha Ceará 

Projeto de Irrigação Baixo Acaraú 

– 2ª Etapa 

4.140 ha Ceará 

Projeto de Irrigação Araras Norte 

– 2ª Etapa 

1.618,56 ha Ceará 

Projeto de Irrigação Guadalupe – 

2ª Etapa 

10.500 ha Piauí 

Projeto de Irrigação Tabuleiros 

Litorâneos – 2ª Etapa 

5.895 ha Piauí 

Projeto de Irrigação Pontal 7.700 ha Pernambuco 

Projeto de Irrigação Baixio de 54.000 ha Bahia 

R$  11.259,0 
MILHOES 

R$  1.399,0 
MILHOES 

R$  12.658,0 
MILHOES 

http://www.codevasf.gov.br/destaques/2007/programa-de.../acoes_pac.pdf
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Irecê 

Projeto de Irrigação Salitre 32.000 ha Bahia 

Projeto de Irrigação Estreito IV 5.000 ha Bahia 

Projeto de Irrigação Marituba 4.800 ha Alagoas 

Projeto de Infraestrutura de Uso 

Múltiplo Canal do Xingó 

10.000 ha Sergipe 

                                
 FONTE: Baseado em informações do Ministério da Integração Nacional –                           
                Importância Estratégica para o Desenvolvimento no Brasil/2007. 

 

      MAPA 06: - PAC1 – PERÍMETROS IRRIGADOS/NORDESTE 

 

           FONTE: Baseado em informações do Ministério da Integração Nacional –                           
                Importância Estratégica para o Desenvolvimento no Brasil/2007. 

 

Todo quantitativo destinado ao PAC1 não foi suficiente para o funcionamento dos 

Perímetros, como no caso do Projeto Salitre no Polo Juazeiro/Petrolina, (Ver FOTO 14). Por 

essa razão, novos investimentos estão sendo direcionados para continuar acelerando o 

crescimento do país, por intermédio do PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento), 

para os anos de 2011 a 2014. As ações do Programa podem ser agrupadas em dois principais 
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eixos, quais sejam: a) infraestrutura social, que inclui ações de habitação, saneamento, 

mobilidade urbana, educação, saúde, cultura e justiça; b) infraestrutura de logística e energia, 

abrangendo transportes, recursos hídricos, energia e mineração. Na segunda etapa do 

Programa, conhecido como PAC2 serão investidos em Perímetros Irrigados R$ - 499,9 

milhões44.  

 

FOTO 14: - INVESTIMENTOS PAC2 – PROJETO SALITRE- JUAZEIRO/BA 

 

FONTE: SOUZA. R.A.D, pesquisa de campo, 2011. 

 

Chesnais (2005) aborda que a “dívida do Terceiro Mundo” foi uma alavanca poderosa 

que permitiu a criação de inúmeros programas (como o PAC na atualidade) imporem as 

políticas enérgicas de ajuste estrutural, austeridade fiscal, liberalização e privatização. Para o 

autor, nada é mais seletivo do que um investimento ou uma aplicação em busca de 

rentabilidade máxima. Dessa maneira, o PAC já tem demonstrado que os pobres são 

considerados residuais e descartáveis. 

 Somente para o Município de Petrolina, os recursos destinados à modernização da 

agricultura “Mais Irrigação”45 no PAC2, somam um total de R$ 35,7 milhões. A quantia inclui 

                                                             
44  Informações disponíveis em: 
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/Proposta/mensage
m/02_desafios_2012.pdf.  Acesso: 10.04.2012 
45 O Programa Mais Irrigação, previsto no PAC2, prevê a abertura de novos perímetros irrigados no 
semiárido nordestino por meio de parcerias público-privadas. Serão irrigados 200 mil novos hectares 

http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/Proposta/mensagem/02_desafios_2012.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/OR2012/Proposta/mensagem/02_desafios_2012.pdf
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ordens de serviços assinadas pelo atual Ministro da Integração Nacional em 2012– Fernando 

Bezerra Coelho ao estado de Pernambuco e Petrolina em particular. Este por conta disso foi 

acusado de praticar nepotismo46. 

 A idealização de crescimento e produtividade como alternativa autovantajosa, ou seja, 

pré-condição primeira para satisfazer a necessidade e o uso humano, nada mais é que um não 

crescimento. Este, porém, no sistema do capital, é sinônimo de crescimento. Desse modo, de 

acordo com Mészáros (2007a), não há uma separação entre crescimento e não crescimento 

no capitalismo. Torna-se evidente, segundo o autor, que o tipo de crescimento postulado e, ao 

mesmo tempo, automaticamente eximido de toda análise crítica é minuciosa  não é, de 

maneira nenhuma, inerentemente vinculado aos objetivos sustentáveis correspondentes à 

necessidade humana. 

 

O único vínculo que se deve asseverar e defender a todo custo no universo 
sociometabolico do capital é a falsa identidade – pressuposta de modo 
apriorístico – de expansão do capital e “crescimento” circularmente 
correspondente (mas na verdade, aprioristicamente pressuposto da mesma 
maneira), quaisquer que possam ser as consequências impostas à natureza e 
à humanidade até pelo tipo de crescimento mais destrutivo. Pois a 
preocupação real do capital só pode ser sua própria expansão sempre 
ampliada, mesmo se ela trouxer consigo a destruição da humanidade. 
(MÉSZÁROS 2007a p.248). 
 
 

 
Nessa interpretação, o Programa de Aceleração do Crescimento 1 e 2 segue o 

propósito do capital, que é sua reprodução sempre ampliada, por essa motivo, distancia-se das 

necessidades humanas. Sendo assim, a politica de irrigação ampliada pelo Programa, 

particularmente, no Município de Petrolina, fortificou o poder oligárquico da família Coelho47 

mediante interesses do atual Ministro da Integração Nacional. 

                                                                                                                                                                                              
de perímetros na região, que, segundo o Ministro da Integração Nacional, deve gerar 500 mil 
empregos diretos e indiretos no semiárido brasileiro. De acordo com o Ministro, a meta do programa é 
"gerar emprego e renda numa das regiões mais carentes do país", e incentivar a entrada de novos 
investidores e a valorização do pequeno e médio produtor que já trabalha com a irrigação. Informação 
disponível em: http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/1/7/estatal-investira-r-
800-mi-em-irrigacao-no-nordeste. Acesso em: 11.04.2012.  
46 Ainda que recursos do PAC2 tenham “supostamente” beneficiado Petrolina, estes não têm surtido 
efeito positivo para a população, mas reforçado alianças políticas para interesses particulares futuro do 
Ministro (ser governador do Estado de Pernambuco ou quiçá Presidente da República). Afirmação 
baseada pelas condições de vida dos pequenos produtores em pesquisa de campo, 2011/2012. 
47 O clã da família encontra-se assim representada no Congresso Nacional: Fernando Bezerra Coelho – 
Ministro da Integração Nacional; Clementino de Souza Coelho na Presidência da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), estatal vinculada ao 
Ministério da Integração Nacional; Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho (PSB-PE) no segundo 
mandato de Deputado Federal e Osvaldo de Souza Coelho, de 80 anos, no  cargo de conselheiro do 

http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/1/7/estatal-investira-r-800-mi-em-irrigacao-no-nordeste
http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/1/7/estatal-investira-r-800-mi-em-irrigacao-no-nordeste
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Os argumentos de Mészáros são firmes, ao escrever que: 

 

A falsa alternativa caracteristicamente autovantajosa de “crescimento ou não 
crescimento” é evidente mesmo se considerássemos apenas o impacto do 
postulado “não crescimento” sobre as graves condições de desigualdade e 
sofrimento na ordem social do capital. Isso significaria a condenação 
permanente da maioria esmagadora da humanidade às condições desumanas 
que é hoje forçada a suportar. Pois atualmente, em seus bilhões, ela é, em 
sentido literal, forçada a suportar tais condições, quando se poderia criar uma 
alternativa. Ou seja, sob condições em que seria bastante plausível retificar 
ao menos os piores efeitos da privação global: confiando o potencial 
alcançado de produtividade ao uso humanamente recomendável e 
recompensador [...]. (2007a, p.240). 

 
 
 

A irrigação no Nordeste do Brasil, no Polo Juazeiro/Petrolina, ao invés de contribuir 

para um “Brasil sem Miséria48”, eleva os pobres da cidade e do campo a condição de 

miseráveis, pois a parceria entre: Estado-Instituições-Financeiras Multilaterais e iniciativa 

privada, fortalece a atuação do Estado na implementação de programas voltados para tornar o 

Brasil plataforma de exportação de produtos primários de baixo valor agregado, como 

fortalecer o setor privado, acelerando, desse modo, os conflitos por terra e água no país. 

 
2.1 O ESTADO E A PARCERIA PÚBLICA PRIVADA NA FORMAÇÃO DOS 

“NOVOS” PERÍMETROS IRRIGADOS  
 

                                                                                                                                                                                              
Conselho Nacional de Irrigação, “ligado ao gabinete do ministro”. Após acusações de favorecimento 
ao estado de Pernambuco, o Palácio do Planalto anunciou que Clementino de Souza Coelho deixaria, 
como de fato deixou, a presidência interina da CODEVASF. Mesmo assim, o Ministro aposta na 
politica 2012, cujo objetivo é transformar o Deputado Fernando Coelho Filho em prefeito de 
Petrolina-PE. Disponível em: 
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2012/01/08/interna_politica,271217/familia-de-fernando-
bezerra-se-espalhou-pelo-ministerio-da-integracao.shtml. Acesso em: 11.04.2012. O resultado da 
campanha pela Prefeitura Municipal de Petrolina foi Fernando Bezerra Coelho Filho em segundo lugar 
perdendo para o PNDB – partido opositor do PSB no Estado de Pernambuco. 
48 A Presidenta Dilma Rousseff indica que é preciso erradicar a pobreza no Brasil. Assim, cria o Plano 
Brasil sem Miséria em junho de 2011, com o intuito de beneficiar, 16,2 milhões de brasileiros que 
possuem renda de até R$ 70 por mês. O plano contempla cidadãos que trabalham no campo e na 
cidade e está baseado em três eixos principais: transferência de renda, inclusão social/produtiva e 
acesso aos serviços públicos. Na área rural, o objetivo central é dar condições aos agricultores de 
aumentar a produção. Nas cidades, os esforços serão voltados para qualificar a mão de obra e 
identificar oportunidades de emprego para os mais pobres. Paralelamente, o programa vai garantir 
acesso à água, luz, saúde, educação, segurança e moradia. O referido plano é coordenado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/sobre/cidadania/brasil-sem-miseria/plano-brasil-sem-miseria. Acesso em: 
11.04.2012. 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2012/01/08/interna_politica,271217/familia-de-fernando-bezerra-se-espalhou-pelo-ministerio-da-integracao.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2012/01/08/interna_politica,271217/familia-de-fernando-bezerra-se-espalhou-pelo-ministerio-da-integracao.shtml
http://www.brasil.gov.br/sobre/cidadania/brasil-sem-miseria/plano-brasil-sem-miseria
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A história dos Perímetros Públicos Irrigados no Polo Juazeiro/Petrolina baseou-se na 

parceria entre Estado e Empresas privadas, embora o Estado considere que o modelo da PPPs 

- Parceria Público Privado49 seja recente, a partir dos Projetos: em implantação – 

Pontal/Petrolina e em estudo - Canal do Sertão50 cuja área de abrangência inclui municípios 

de Casa Nova, no Estado da Bahia e Petrolina, Afrânio, Dormentes, Santa Filomena, Santa 

Cruz, Ouricuri, Trindade, Araripina, Ipubi, Bodocó, Granito, Exu, Parnamirim, Moreilândia, 

Cedro e Serrita no Estado de Pernambuco. 

A PPP, concretizada em 2004, no Brasil, assinala para o Estado, o “progresso” do país, 

já que ela se dá, tendo por base experiências internacionais significativas. Todavia, nos 

Projetos “novos” de irrigação no Polo Juazeiro/Petrolina, mais precisamente, no 

Pontal51/Petrolina, ela está sendo efetivada por meio de conflitos entre: CODEVASF, 

camponeses e, principalmente, sem-terra. Estes têm sofrido bastante pelas diversas 

alternativas desenvolvidas pela CODEVASF para que eles deixem a área que nem pertence a 

ela, mas a incomoda por eles estarem lutando pela posse da terra no Pontal.  

 

- O Projeto Pontal já teve sua parte sul aberto ao processo licitatório 

para que as empresas se inscrevessem. Foram inscritas diversas  

empresas e aquela que ganhou a licitação é do estado da Paraíba. A 

                                                             
49 Parceria Público Privada – criada pela LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004. Esta Lei 
institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Entende-se como parceria             
público-privada um contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo (de 5 a 35 anos) firmado 
pela Administração Pública, cujo valor não seja inferior a vinte milhões de reais, sendo vedada a 
celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, equipamentos ou 
execução de obra pública. Na PPP, a implantação da infraestrutura necessária para a prestação do 
serviço contratado pela Administração dependerá de iniciativas de financiamento do setor privado e a 
remuneração do particular será fixada com base em padrões de performance e será devida somente 
quando o serviço estiver à disposição do Estado ou dos usuários. Disponível em:  

http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=308&sub=288&sec=1 Acesso em: 11.04.12. 
50 Segundo a CODEVASF, um novo projeto de agricultura irrigada também começa a ser 
desenvolvido no Nordeste, tendo como parceiros a Petrobrás e investidores japoneses. É o Canal do 
Sertão Pernambucano. "Ainda estamos na fase de estudo e elaboração do projeto. Mas como se tem 
grande interesse na questão da bioenergia, prioritariamente a área beneficiada seria destinada ao 
cultivo da cana e produção de combustível". O Canal do Sertão será o maior projeto de irrigação do 
Nordeste permitindo a irrigação de cerca de 140 mil hectares. Disponível em: 
http://www.todafruta.com.br/portal/icNoticiaAberta.asp?idNoticia=15164. Acesso: 30.04.12. 
51 A CODEVASF considera que a parte sul do Pontal é a primeira PPP na área de irrigação com o 
Governo Federal. O leilão para gerir o Perímetro aconteceu na sede da Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros de São Paulo – BM&F Bovespa no dia 23.09.10. A Tetto SPE 6 Gestão de Recebíveis Ltda. 
foi a empresa vencedora do leilão. A referida empresa faz parte de um holding brasileiro composta de 
22 empresas que atuam em diversas atividades, entre elas, construção, energia e comunicação. 
Informativo da CODEVASF outubro/novembro – 2010. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.079-2004?OpenDocument
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parte norte ainda está na fase burocrática. As pessoas que moravam na 

área norte do Projeto foram desapropriadas e a CODEVASF comprou 

as terras. Nessa porção, será disponibilizada pela CODEVASF 

tecnologia adequada para inserção de culturas como: pera e maçã, isso 

porque a Companhia destinou um quantitativo de recurso para que a 

EMBRAPA desenvolvesse pesquisa para esse fim. Mais é a empresa 

âncora que definirá o que plantar, assim como os hectares que serão 

destinados aos pequenos produtores. Próximo à porção sul do Projeto 

foi invadido por sem terra, só que a CODEVASF tem um documento, 

como se fosse um habeas corpus preventivo para que eles não 

invadam nem o projeto, nem a sede da Companhia. (F. C – 

Coordenador de Comunicação – CODEVASF/Petrolina, 2011). 

 

 

Segundo Martins (2003b): “O Estado foi profundamente envolvido como gestor dessa 

política de redistribuição de recurso público para o setor privado, de recursos sociais para os 

setores ricos da população, ricos e poderosos”. (P.52). 

Pode-se afirmar que as parcerias entre o público e o privado no Polo se dão 

exatamente quando o Estado destina aos Perímetros Públicos de Irrigação uma área para 

empresa, em alguns casos, superior a área para pequenos produtores, como é possível 

identificar na tabela que segue:  

  

               TABELA 07: - PERÍMETROS IRRIGADOS 

PERÍMETROS ÁREA - EMPRESA ÁREA – PEQUENOS 
PRODUTORES 

Maniçoba 2.379 ha 1.781 ha 

Mandacaru 52 ha 368 ha 

Curaçá 2.386 ha 1.817 ha 

Tourão 14.048 ha 189 ha 

Nilo Coelho 6.043 ha 12.520 ha 

Bebedouro 858 ha 1.034 ha 

Projeto Salitre 2.771,56 ha 1.684,21 ha 

               FONTE: Dados obtidos em: www.codevasf.org.br. Acesso em: 12.04.12 

    

http://www.codevasf.org.br/
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 É importante mencionar que, a Lei Nº 6.662, de 25 de Junho de 197952, que dispõe 

sobre a Politica Nacional de Irrigação, assim define Projetos de Irrigação: 

 

Art. 8º. Os projetos de irrigação, para os efeitos desta Lei, são públicos ou privados. 
 
Parágrafo 1º. Projetos Públicos são aqueles cuja infraestrutura de irrigação é projetada, 
implantada e operada, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Poder Público. 
 
Parágrafo 2º. Projetos Privados são aqueles cuja infraestrutura de irrigação é projetada, 
implantada e operada por particulares, com ou sem incentivos do Setor Público. 
  

Na prática, as definições apontadas não são seguidas nem dentro dos Perímetros nem 

fora deles.  Nas áreas em que foram implantados os Perímetros Públicos no Polo, a 

participação privada é muito intensa em várias modalidades. a) Administração é feita pelos 

Distritos de Irrigação e outras organizações53; b) Assistência técnica fica a cargo das empresas 

terceirizadas como: PLANTEC54 (Planejamento e Engenharia Agronômica Ltda), PLENA55 

Consultoria e Projetos; PROJETEC56 (Projetos Técnicos LTDA); c) A área destinada à 

empresa, que seria em média de 30 a 50 ha no Município de Petrolina, tem expandido 

                                                             
52 A Lei completa sobre a Política Nacional de Irrigação está disponível em: www.codevasf.org.br. 
Acesso em: 12.04.12. 
53 Distrito de Irrigação é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída de 
irrigantes do Perímetro Irrigado, tendo por função principal, mediante delegação da Empresa, a 
administração, a operação e a manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum, podendo 
realizar outras atividades (em caráter permanente ou transitório) de acordo com as demandas dos 
associados. Existem, ainda, Perímetros Irrigados que a administração, operação e manutenção da 
infraestrutura de irrigação de uso comum são executadas por outro tipo de organização, mas que 
exercem a mesma função do Distrito de Irrigação, como é o caso da Associação dos Usuários do 
Perímetro Irrigado de Tourão e União dos Produtores do Perímetro Irrigado de Curaçá. Disponível em: 
www.codevasf.org.br. Acesso em: 12.04.12. 
54 A PLANTEC, criada em 1989, conta com um complexo próprio de laboratórios, prestando serviços 
de análise de controle de qualidade, químico (resíduos de agrotóxicos), físico-químico e 
microbiológico em alimentos, medicamentos de uso humano, veterinário e ambiental, produtos 
técnicos (matéria prima) e formulados, água e efluentes, solo e embalagens, estudos de equivalência 
farmacêutica, coleta de amostras ambientais estudos toxicológicos e ecotoxicológicos. Tem sede na 
cidade de Iracemápolis/SP. Disponível em: http://planteclab.com/index.php?page=localizacao. Acesso 
em: 12.04.12. 
55 Suas atividades, iniciadas em 1991, são voltadas para planejamento, assistência técnica, assessoria e 
consultoria para o agronegócio. A Empresa tem buscado diversificar e expandir sua atuação também 
para as áreas de engenharia, meio ambiente, sociologia e gestão. A PLENA com sede em Belo 
Horizonte – MG desenvolve tecnologia agrícola para a região do semiárido por meio da empresa 
Thelo Produção Agropecuária  pertencente ao grupo. Baseado em informações disponíveis em: 
http://www.grupoplena.com.br/empresa. Acesso: 12.04.12. 
56 Na área de irrigação a PROJETEC tem expertise para colaborar significativamente na concepção e 
implantação de empreendimentos sustentáveis no campo hídro-agrícola. Disponível em: 
http://www.projetecnet.com.br/index.php?i=10. Acesso em: 12.04.12. 
 

http://www.codevasf.org.br/
http://www.codevasf.org.br/
http://planteclab.com/index.php?page=localizacao
http://www.thelo.com.br/
http://www.grupoplena.com.br/empresa
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continuamente chegando a atingir como é o caso da UPA 500ha e Agrobrás 235ha, totalmente 

dentro do Perímetro Senador Nilo Coelho. 

Fora dos Perímetros, as empresas, que seguem, são exemplos reais de beneficiamento 

dos investimentos públicos, principalmente, água proveniente dos canais de irrigação, energia 

elétrica, estradas pavimentadas, aeroporto, pesquisas desenvolvidas pela EMBRAPA e 

parcerias feitas com as Universidades Públicas e Autarquia. 

 

              QUADRO 03: - O PÚBLICO E O PRIVADO NOS PERÍMETROS DO POLO 

EMPRESA HECTARE BENEFICÍO PÚBLICO 

FAZENDA FORTALEZA 
(SECCHI AGRÍCOLA IMP. E 
EXP. LTDA) 

550 ha Toda estrutura do Perímetro 
Senador Nilo Coelho 

UPA - (UMBUZEIRO 
PRODUÇÃO AGRICOLA – 
LTADA) 

500 ha Toda estrutura do Perímetro 
Senador Nilo Coelho 

MURANAKA 126 ha Toda estrutura do Perímetro 
Senador Nilo Coelho 

SPECIALA FRUIT 1.500 ha Toda estrutura do Perímetro 
Tourão e Senador Nilo Coelho 

AGRIVALE 530 ha Toda estrutura do Perímetro 
Senador Nilo Coelho 

QUEIROZ GLAVÃO 2000 ha Agua vinda dos canais do 
Perímetro Senador Nilo Coelho 

              FONTE: Elaboração – SOUSA.R.D.A. Pesquisa de campo, 2011. 

 

 Conforme Bloch (1996),  

 

[...] a diferença entre irrigação pública e irrigação privada tende a diminuir. 
Fala-se em projeto público quando a infraestrutura de irrigação é planejada e 
implementada pelos órgãos do governo: caso contrário, fala-se em “projeto 
particular”. Mas, dentro dos projetos públicos, as empresas são privadas e os 
lotes de colonos estão sendo privatizados em ritmo acelerado. Além disso, 
vale notar que muitas grandes empresas privadas, situadas tanto dentro 
quanto fora dos perímetros da CODEVASF, se beneficiaram de importantes 
incentivos públicos, notadamente através do Finor-Irrigação (SUDENE) e do 
Fundo Constitucional do Nordeste (FNE/BNB). (P.30). 
 
 
 

Andrade (1982) ilustra que a CODEVASF foi pensada e se constitui como empresa, 

portanto, a obtenção de lucros seria inevitável, algo que distanciava o empresário do colono.  

Segundo Said (2009), as PPPs têm surgido para captar recursos das empresas privadas 

de forma mais incisiva com o PAC 1 e 2, para, a partir dos recursos do Programa, viabilizar os 

meios necessários (energia, asfalto, hidrovia, terra) à expansão do agronegócio, rompendo os 

limites de acesso aos mercados internacionais. 
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A análise de Mészáros (2009) parte do principio de que, em todas essas questões, o 

papel totalizador do Estado moderno é essencial.  

 

Ele deve sempre ajustar suas funções reguladoras em sintonia com a 
dinâmica variável do processo de reprodução socioeconômico, 
complementando politicamente e reforçando a dominação do capital contra 
as forças que poderiam desafiar as imensas desigualdades na distribuição e 
no consumo. (p.109). 
 

 
De acordo com Harvey (2006), o “Estado deve desempenhar um papel importante no 

provimento de „bens públicos‟ e infraestrutura sociais e físicas; pré-requisitos necessários para 

a produção e troca capitalista, mas os quais nenhum capitalista individual acharia possível 

prover com lucro”. (p.85). Portanto, o Estado capitalista tem de funcionar como um veículo 

pelo qual os interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os campos da 

produção, da circulação e da troca. Para o autor, em todos os aspectos, a intervenção do 

Estado é necessária, pois um sistema com base no interesse próprio e na competição não é 

capaz de expressar o interesse de classe coletivamente.  

Como não é possível a expansão do sistema do capital sem a intervenção totalizadora 

do Estado, torna-se obscuro definir o que é público e privado no modelo de irrigação 

implantado no Polo, especialmente, nos “novos” projetos que terão como base o sistema de 

PPP (Parceria Público Privada). O que fica evidente é que, tanto nas áreas “públicas” como 

nas privadas prevalece o interesse apenas de uma classe – os detentores do capital. Isso  

porque, segundo Harvey (2006), a noção de que o capitalismo alguma vez funcionou sem o 

envolvimento estreito e firme do Estado é um mito, que merece ser corrigido.  

A inserção das empresas e a ampliação delas em torno dos Perímetros  têm acarretado 

conflitos porque a concentração de terra é evidente. Assim, analisar o campo, descartando a 

questão fundiária é uma forma de os pensadores desse modelo desvirtuarem os problemas 

para, ao mesmo tempo, proporcionarem a impressão de coesão e unidade, projetando a 

imagem de uma ordem saudável e racionalmente administrável. Para Harvey (2011), a 

mercadificação e a privatização da terra significam  

 

a expulsão violenta de populações camponesas; a conversão de várias formas 
de direitos de propriedade (comum, coletiva, do Estado etc.) em direitos 
exclusivos de propriedade privada; a supressão dos direitos dos camponeses 
às terras comuns [partilhadas]; a mercadificação da força de trabalho e a 
supressão de formas alternativas (autóctones) de produção e de consumo; 
processos coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos 
(inclusive de recursos naturais); a de escravos; e a usura, a divida nacional e, 
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em última análise, o sistema de crédito como meios radicais de acumulação 
primitiva.(p.121). 
 
 

Sendo assim, o que está em jogo aqui, segundo Mészáros (2009), não é simplesmente 

a eficácia do apoio proporcionado pelo Estado a esta ou àquela fração particular do capital sob 

sua jurisdição. É antes a capacidade de assegurar o avanço do “todo” na dinâmica variável da 

acumulação e expansão. Nesse sentido, para o autor, o Estado – em razão do seu papel 

constitutivo e permanentemente sustentador – deve ser entendido como parte integrante da 

própria base material do capital. “Ele contribui de modo significativo não apenas para a 

formação e a consolidação de todas as grandes estruturas reprodutivas da sociedade, mas 

também para seu funcionamento ininterrupto”.  (p.125). O autor afirma que o Estado moderno 

em si é totalmente inconcebível sem o capital como função sociometabólica.  

Nesse contexto, constata-se que o apoio do Estado às empresas agrícolas nos espaços 

irrigados, mais precisamente no Polo, significa o desenvolvimento necessário de um sistema 

internacional de dominação e subordinação. Por essa razão, os discursos proferidos pelos 

idealizadores do modelo partem do princípio que o campo é um espaço que precisa ser 

capturado pelo capital, pois dele é possível obter muitos rendimentos. De acordo com Gama 

da Silva (2009),  

 

os primeiros esforços de exportação de frutas começaram em 1987 por 
iniciativa das grandes empresas, motivadas pelos incentivos do Estado para 
resolver os problemas da balança comercial e forçadas por conjunto de 
fatores que desestimulavam a comercialização no mercado interno. As 
primeiras iniciativas foram incipientes em volume, mas despertou nos 
grandes produtores a necessidade de uma maior organização, inclusive com 
a criação de órgãos que centralizassem as ações de comercialização dos 
produtores da região, a exemplo de cooperativas, especialmente, a criação da 
Associação dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do 
São Francisco (VALEXPORT). (p.79). 
 

 

Com essa real possibilidade, os grupos empresariais ficaram cada vez mais fortes para, 

dessa forma, atingir no mercado global.  Os mencionados grupos, visitados para esta pesquisa, 

são originárias, em sua maioria, fora do Polo de desenvolvimento Juazeiro/Petrolina, 

considerado por Gama da Silva como significativo. (Ver gráfico que segue) 

 

O pioneirismo de alguns produtores ou empresários que vieram de fora da 
região, a partir de então, contribuiu para a afirmação da fruticultura no 
SMSF. Esses produtores foram capazes de perceber o potencial que a região 
ofereceria para a agricultura irrigada, e, aproveitando o baixo preço das 
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terras, ali se instalaram e iniciaram os primeiros plantios de fruteiras em 
grande escala. Deve-se reconhecer que tais empreendimentos pioneiros 
tiveram um “efeito-demonstração” importante para o desenvolvimento 
futuro da fruticultura na região. (GAMA DA SILVA, 2009, p. 72). 
 

 

GRÁFICO 05: - ORIGEM DAS EMPRESAS DO POLO 

 

 

Fonte: Elaboração – SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, 2011. 

 

Dentre as que pertencem a grupos empresariais de Petrolina, o maior número é de 

propriedade da Família Coelho. UPA 500ha – Caio Bezerra Coelho – irmão de Fernando 

Bezerra Coelho; Agrobrás 550ha – Silvio Romero Medeiros casou-se com a filha de Osvaldo 

Coelho; Santa Felicidade (não autorizou a entrada, portanto, não é possível expor a área da 

empresa) – Guilherme Coelho – primo de Fernando Bezerra Coelho. 

 

As características assumidas pelo direito de propriedade no Brasil, sobretudo 
durante o regime militar, revitalizaram as velhas oligarquias políticas 
latifundistas e as recolocaram no centro dos mecanismos de poder do país. É 
o que dá ao Estado brasileiro um caráter tão profundamente oligárquico, 
clientelista e antimoderno. (MARTINS, 2003b p. 52). 
 

 

O objetivo do sistema do capital, em concretizar a agricultura irrigada via PPPs, tem 

acentuado os problemas agrários no Polo e mostrado que não só em Juazeiro/Petrolina eles 

existem, mas também em todo o Brasil, 
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a politica de modernização do campo, iniciada com a ditadura militar, 
expulsou da terra e privou de direitos legítimos centenas de milhares de 
trabalhadores rurais (e também populações indígenas) num inacreditável 
processo de pirataria fundiária promovido pelo próprio Estado. Com isso o 
Estado comete injustiças, mas, sobretudo fortalece o latifúndio, que é o 
fundamento do poder oligárquico e de uma concepção antimoderna de 
capitalismo, baseada na especulação imobiliária com terras improdutivas. 
(MARTINS, 2003b p. 59). 

 

 

Assim, os recursos financeiros continuam a ser destinados aos ricos, para que eles 

sejam fortalecidos, o que pode ser verificado nas fotos que seguem: 

 

FOTO 15: - INCENTIVO E BENEFÍCIOS FISCAIS FORNECIDOS PELO ESTADO                      
A EMPRESA AGROBRÁS57 

 

 

FONTE: SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo,2011. 

                                                             
57 A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) aprovou a liberação de incentivos 
fiscais para empresas instaladas na Bahia. Entre os meses de março a maio, 60 empresas foram 
vistoriadas para obter a concessão de Reinvestimento ou Isenção de 75% no Imposto de Renda, dentre 
elas a empresa Agrobrás.  Os incentivos são válidos para projetos de implantação, modernização, 
ampliação ou diversificação de empreendimentos. Qualquer empresa, seja ela pequena média ou 
grande, nacional ou estrangeira, firma individual, limitada ou sociedade anônima, pode receber estes 
benefícios. A concessão é válida por 10 anos e só começa a vigorar depois de um ano do início das 
melhorias. O cálculo dos benefícios é feito sobre o lucro operacional dos empreendimentos. 
Disponível em: http://www.sudene.gov.br/site/noticia.php?cod=139&idioma=ptbr. Acesso: 
15.04.2012. 

http://www.sudene.gov.br/site/noticia.php?cod=139&idioma=ptbr


  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

 

FOTO 16: - PAVIMENTAÇÃO QUE DÁ ACESSO Á FAZENDA FORTALEZA58 

 

 

FONTE: SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo,2011. 

 

O Estado institucionalizou as PPPs a partir do ano de 2004 em plena expansão do 

sistema do capital; porém, ela faz parte de toda história da política de “desenvolvimento” do 

Brasil e em especial, da historia dos Perímetros Irrigados inseridos totalmente no Programa de 

Aceleração do Crescimento. 

No Município de Juazeiro, em relação à aquisição de terras pelas Empresas, o público 

torna-se praticamente privado. Um caso assustador é o da Empresa AGROVALE 

(Agroindústrias do Vale do São Francisco S.A.), produtora de Açúcar, Etanol e Bioenergia, 

cuja fundação aconteceu em 19/09/1972 e teve sua primeira safra em 1980.   

De acordo com o Coordenador da AGROVALE em pesquisa de campo/2012 , V.J.S - 

“a AGROVALE utilizou-se da PPP em sua origem para  efetivar-se como uma grande 

empresa no Vale. Ela compraria as terras e a CODEVASF entraria com toda a infraestrutura, 

ficando de responsabilidade da empresa destinar 20% aos pequenos produtores” (pesquisa de 

                                                             
58 A pavimentação da estrada é uma parceria do Estado e Prefeitura com a Fazenda Fortaleza. A 
Fazenda investe R$ 300 mil e o restante fica a carga do poder público. Os recursos destinados a essa 
empresa para esse fim, em detrimento de outras que não tem pavimentação, se dá pelo fato de a 
referida fazenda encontrar-se no circuito do turismo – atividade desenvolvida recentemente no Vale. 
Informações obtidas em pesquisa de campo, 2011. 
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campo, 2012). Assim, inicia o Perímetro Irrigado Tourão com 80% das terras de propriedade 

da AGROVALE. 

 Ao passar dos anos, a AGROVALE foi comprando as terras pertencentes aos pequenos 

produtores em área interna e externa ao Perímetro. Com isso, a mesma é proprietária hoje de 

31.000ha. Desses, 16.353ha irrigados com cana de açúcar, 180 ha de manga e o restante 

ainda, sem utilização.  Caso parecido ocorreu com a empresa Special Fruit pertencente a uma 

família japonesa. A mesma possui 1.500ha, sendo 220 ha de uva, 640 ha de manga e 100 ha 

de melão. Ressalta-se que a empresa é proprietária de terras no Perímetro Irrigado Tourão BA 

e Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho PE. Além do quantitativo da área, observou-se que 

essas empresas têm infraestrutura melhor do que muitas instaladas no Munícipio de Petrolina-

PE. 

Silva e Kageyama et al (1988) justificam  o fato em Juazeiro BA apontando,  

“encontra-se  na estrutura fundiária desorganizada com poucas propriedades registradas e 

tituladas, muitas posses precárias ou posses em valores, sem a correspondente localização 

geográfica, etc.”. (p.79). Para os autores, a análise do processo de estruturação do mercado de 

terras retrata as diferenças na dinâmica evolutiva dos dois Municípios. 

 

Os diferentes níveis de preços e de estruturação do mercado de terras nos 
dois Municípios têm como primeira causa o grau de desenvolvimento 
capitalista prévio à instalação dos projetos.  Petrolina recebeu nos de 1960 
toda infraestrutura (estradas, energia elétrica, etc.), passando a concentrar 
posteriormente, os principais investimentos federais (instalação da 
EMBRAPA, CODEVASF e aeroporto). Em Juazeiro, os preços da terra são 
sempre mais baixos que em Petrolina, sendo também menos numerosos os 
processos de compra e venda de terras, além de existir pouca intermediação 
institucionalizada (imobiliárias, corretores, etc.) em relação a Petrolina. 
(p.94). 
 

 

A explicação dada por Silva e Kageyama et al para a concentração de terra pelos 

grandes Grupos Empresariais não se justifica pela simples razão de que esses espaços eram 

ocupados por famílias camponeses, que viviam da terra de trabalho, ainda que não fossem 

legalizadas. Na análise de Martins (1982), só é legítima a posse, quando há trabalho. “É o 

trabalho que legitima a posse da terra; é nele que reside o direito de propriedade. Esse direito 

está em conflito com os pressupostos da propriedade capitalista”. (p.61). Conforme Rousseau 

(1999), “é o trabalho apenas que, dando ao lavrador o direito sobre o produto da terra que 

lavrou dá-lhe, consequentemente, o direito sobre o solo, pelo menos até a colheita, e, assim, 

de ano em ano, o que vinha a ser uma posse continua passa a se transformar facilmente em 
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propriedade”. (p.216).  Harvey (2011) ilustra que, sem dúvida “são as populações desses 

territórios vulneráveis que têm de pagar o preço inevitável em termos de perda de ativos, 

perda de empregos e perda de segurança econômica, para não mencionar perda da dignidade e 

de esperança”. (p.113). 

 

A implicação é que os territórios não capitalistas deveriam ser forçados não 
só a abrir-se ao comércio (o que poderia ser útil), mas também a permitir que 
o capital invista em empreendimentos lucrativos usando força de trabalho e 
matérias-primas mais baratas, terra de baixo custo e assim por diante. O 
ímpeto geral de toda lógica capitalista do poder não é que os territórios se 
mantenham afastados do desenvolvimento capitalista, mas que 
continuamente abertos. (HARVEY, 2011 p.117). 
 

 

O autor afirma que o Estado não é inocente, nem necessariamente passivo, em relação 

a esses processos. Ao associar-se ao capital privado, toma a terra e a cerca, expulsando a 

população residente para, assim, criar um proletariado sem terra, transferindo, então, a terra 

para a corrente principal privatizada da acumulação do capital. 

É válido frisar que a Parceria Pública Privadas na formação dos Perímetros Irrigados 

esteve sempre presente como uma condição que permitisse o capital investir em 

empreendimentos lucrativos, usando força de trabalho e matérias-primas mais baratas, terra de 

preço ínfimo e água em abundância proveniente do rio São Francisco. 

FLUXOGRAMA 01: - RELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E O PRIVADO NOS 
PERÍMETROS 
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       FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D,2011 
 

Fica constatado, portanto, que a diferença entre um perímetro público e privado está 

na seleção dos pequenos irrigantes uma vez que, no primeiro, é feito pela CODEVASF e, no 

segundo, será feito pela Empresa Âncora.  

As Parcerias Público-Privadas, na efetivação dos Perímetros Irrigados, evidenciam que 

o desenvolvimento capitalista dependeu e continua a depender de maneira vital do agir do 

Estado. Para o atual Ministro da Integração Nacional, as PPPs (Parcerias Público-Privadas) 

foram testadas com sucesso na licitação do Projeto Pontal em sua parte sul. O Ministro 

argumenta, em entrevista concedida no boletim informativo da CODEVASF, que; 

 

- [...] recebemos o apoio da Presidenta para estudar a criação de um 

Fundo Setorial Garantidor para as PPPs de irrigação, que representa a 

possibilidade concreta de atingimento da meta de irrigação prevista no 

PAC2, que são 60 mil novos hectares implantados, entre eles o Canal 

do Sertão Pernambucano e outros que poderão ganhar mais ritmo por 

meio das PPPs, que permitirão a oferta de condições adequadas de 

assistência técnica e de apoio ao pequeno produtor rural, ao tempo em 

que atrairá empresas-âncoras agrícolas com condições de vencer os 

desafios da comercialização dos produtos, seja no mercado interno, 

seja no externo. (F.B.C, 2011 p. 6) 

 

 

Sendo assim, os investimentos privados na irrigação passam a ser para o Estado a 

garantia do “desenvolvimento”, ainda que esses sejam sustentados pela desapropriação, 

desemprego, conflitos. 

 

2.2 A RIQUEZA DA PRODUÇÃO E A PRODUÇÃO DA RIQUEZA – O (IN)   
SUCESSO DA FRUTICULTURA IRRIGADA 

Na medida em que o capital foi se desenvolvendo, o verdadeiro significado da riqueza 

foi destruído por uma concepção reificada, associada a estruturas materiais e relações 

igualmente fetichizadas que determinaram o sociometabolismo geral do capital em todas as 

suas dimensões. O uso dessa concepção sustentada no objetivo do sistema impôs à 
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humanidade a produção da riqueza em detrimento da riqueza da produção como única 

alternativa de sobrevivência. 

Nesse aspecto, o sentido da propriedade modificou-se completamente, tornando o 

sujeito ativo, alienado e separado das condições inorgânicas de sua existência. Desse modo, a 

produção realizada pelo mesmo não é mais o pressuposto autoevidente e socialmente 

salvaguardado do seu ser, nem os pressupostos naturais do seu eu, com constitutivos da 

“extensão externa do seu corpo”. Ao contrário, tudo que produz não lhe pertence, pois a regra 

consiste no “ter” e não no “ser”. A explicação de Mészáros (2009) versa em apontar que  

 

em tais circunstâncias e determinações, os seres humanos produtivamente 
ativos não podem ocupar, como seres humanos, seu lugar legitimo nas 
equações do capital, e muito menos ser considerados, nos parâmetros dos 
sistema do capital, como a verdadeira finalidade da produção. (p.611). 

 

Sendo os seres humanos destituídos da riqueza que produzem, a expansão quantitativa 

do fluxo produtivo passa a ser muito mais importante do que a qualitativa, uma vez que é 

quebrada a unidade entre necessidade e produtividade. Portanto, é o fetichismo da 

quantificação que triunfa sobre a dimensão qualitativa no processo de produção. 

Seguindo essa análise, entende-se que a política de irrigação pensada para o Brasil 

centra-se na “riqueza produtiva” auto-orientada para o capital como uma solução para o 

“crescimento”, mesmo que tal solução apresente contradições incontroláveis, resultado da 

incapacidade do sistema reificado do capital orientado para que a riqueza seja tratada como 

início e fim da própria vida social.   

Por conta disso, os trabalhadores, verdadeiros produtores da riqueza no Polo, apenas 

podem se encaixar na maquinaria produtiva do sistema do capital como engrenagens do 

mecanismo geral, pois suas qualidades humanas devem ser consideradas obstáculos à eficácia 

ótima de um sistema que tem suas próprias lógicas e medida de legitimação. Por conseguinte,  

no decorrer do desenvolvimento da irrigação em Juazeiro/Petrolina, seus ideólogos de forma 

arbitrária,  foram determinando o curso da distribuição da riqueza em virtude de sua posição 

privilegiada na estrutura do comando do capital. Mészáros (2009) elucida que,  

 

para piorar, eles podem absurdamente elevar a si próprios ao excelso status 
de “criadores de riqueza” de modo a se apropriar, de acordo com a 
grandiosidade desse status, de uma porção importante do produto social para 
o qual eles não contribuem com absolutamente nenhuma substância. (p.617).  
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Evidencia-se, portanto, que o discurso da produção da riqueza somente produtivista é 

ratificado por meio dos números como um marco do “sucesso” da irrigação, com destaque 

para a fruticultura, especialmente, uva e manga, voltado para o mercado externo, conforme 

gráficos que seguem. 

 

GRÁFICOS 06: - EXPORTAÇÕES DE UVAS NO VALE DO SÃO FRANCISCO – 
DESTINO 

                                             

 

       América do Sul, Ásia, Oriente Médio, Canadá. 
   Fonte: IBRAF/SECEX 
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GRÁFICOS 07: - EXPORTAÇÕES DE MANGAS NO VALE DO SÃO 
FRANCISCO – DESTINO 
 

 

       América do Sul, Ásia, Oriente Médio, Canadá  
    Fonte: IBRAF/SECEX 
 

A partir dos números apresentados nos gráficos, a produção da riqueza passa a ser 

inquestionável. Contudo, ao analisar a forma degradante de trabalho seguida do alto índice de 

desemprego no Polo, especialmente na entressafra, os números caem por terra diante da 

destruição daqueles que produzem a riqueza.  Desse modo, a explicativa de Mészáros (2009) 

incide em apontar que o sistema do capital,  

 

reconhece e legitima a necessidade humana (e a correspondente utilização 
dos recursos materiais e humanos disponíveis) apenas até o ponto de torná-lo  
conforme aos imperativos da auto realização ampliado do capital. Tudo o 
que ficar fora de tais parâmetros, independente das consequências, deve ser 
considerado “inútil”, “inutilizável” e intoleravelmente supérfluo. De fato, o 
incansável impulso do capital para frente – no processo da sua                
autorreprodução cada vez mais ampliada – o impede de prestar atenção aos 
acontecimentos destrutivos que emergem das contradições entre o trabalho 
supérfluo e o necessário. O próprio capital apenas existe “enquanto o 
trabalho necessário simultaneamente existir e não existir”, ou seja, enquanto 
ele tiver sucesso em reproduzir as contradições subjacentes (por mais 
precária que seja a situação) e desse modo reproduzir a si próprio enquanto 
tal.   (p.621). 
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Para Marx (2011), “os indivíduos podem parecer importante. Todavia, não se pode 

pensar aqui em um desenvolvimento livre e pleno nem do indivíduo nem da sociedade, uma 

vez que esse desenvolvimento está em contradição com a relação original”. (p.399).  Para o 

autor, a riqueza na sociedade burguesa, 

  

 

[...] é por um lado, coisa realizada em coisas, em produtos materiais, com os 
quais o ser humano se defronta como sujeito; por outro lado, como valor, é 
simples comando sobre trabalho alheio, não para fins de dominação, mas da 
fruição privada etc. Em todas as formas, a riqueza aparece em sua figura 
objetiva, seja como coisa, seja como relação mediada pela coisa, que se situa 
fora e casualmente ao lado do individuo. Desse modo, a antiga visão, em que 
o ser humano aparece sempre como a finalidade da produção, por estreita 
que seja sua determinação nacional, religiosa ou política, mostra ser bem 
superior ao mundo moderno, em que a produção aparece como finalidade do 
ser humano e a riqueza, como finalidade da produção. (p.399). 

 

                                                                                                                                                                                            

É em meio às contradições do sistema do capital que todas as empresas entrevistadas 

afirmam que a maior despesa está na força de trabalho, em virtude dos salários temporários 

pagos aos trabalhadores. Todavia, reconhecem ser impossível o funcionamento da empresa 

sem a presença da força de trabalho. Nesse sentido, para os proprietários do capital, “riqueza” 

se iguala à mais-valia germinada na produção e realizada na circulação. 

Assim, como o resultado da circulação não está ocorrendo a contento, por conta da 

crise global do sistema do capital, que é inevitável, logo o discurso da geração de emprego, na 

produção da riqueza noticiada, só existe no imaginário de quem se recusa a enxergar a 

realidade. 

Nas vinte e duas empresas pesquisadas associadas à VALEXPORT, a geração de 

emprego está assim representada: 
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TABELA 08: - QUANTITATIVO DE TRABALHADORES EMPREGADOS NAS 
EMPRESAS ASSOCIADAS À VALEXPORT 

 

         FONTE: Elaboração: SOUSA.R.A.D. Pesquisa de campo, 2011/2012. 

 

É imprescindível reafirmar que o próprio Estado, ao anunciar a geração de emprego 

promovido pela fruticultura, cria o Programa  Chapéu de Palha que, em 2012, cadastrou 

15.707 pessoas.  Número que, para o Estado, corresponde aos desempregados da agricultura 

irrigada, conforme explicação na Seç.1. No entanto, como o referido programa é mais voltado 

para as mulheres, o quantitativo de desempregados é bem maior. Mesmo levando em 

consideração a fala do empresário (F. M – 48 anos Petrolina/2011), ao confirmar que a 

fruticultura emprega muito mais que qualquer outro cultivo, como a soja, por exemplo, o 

Cada empresa associada (em torno de 55) 
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mesmo desconsidera que ela desemprega também na mesma proporção. Segundo o 

empresário, a diferença entre a fruticultura e a soja é muito grande. 

 

       TABELA 09: - DIFERENÇA - EMPREGOS GERADOS 
– UVA/SOJA 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                     FONTE: Elaboração SOUSA,R.A.D. Pesquisa de campo, 2011. 
 

O potencial libertador da produtividade crescente é esvaecido pelo crescimento dos 

“falsos custos” de controle a serviço da dimensão exploradora. Nesse caso, o tempo da 

produção é o tempo de exploração, uma vez que a produção está sempre subordinada à mais-

valia, o que implica, naquele que trabalha, assumir uma atitude 

negativa/destrutiva/desumanizadora. Harvey (2011) ilustra que é possível  

 

acumular diante de uma demanda efetiva em estagnação se os custos dos 
insumos (terra, matérias-primas, insumos intermediários, força de trabalho) 
sofrem um declínio acentuado. Logo, o acesso aos insumos mais baratos é 
tão importante quanto o acesso a mercados em ampliação na manutenção de 
oportunidades lucrativas.  (p.117). 
 
 
 

Portanto, o “sucesso” apresentado pela fruticultura como riqueza centrada na geração 

de emprego é apenas uma aparência que esconde a essência, que é seu insucesso, 

incoerentemente, reconhecida inclusive pelos próprios representantes das empresas. 

 

- A tendência do Vale é procurar variedade de uva para diminuir os 

custos de mão de obra. O custo da produção é alto. A tendência é 

plantar só manga. (P.R.F. 49 anos, Engenheiro Agrônomo – Fazenda 

Fortaleza, 2011). 

 

- A uva tem que ser muito eficiente. Anos de ouro da uva foi até 2004. 

(M.M.32 anos, Gerente de exportação – Special Fruit 2011). 

CULTIVO HECTARE NUMERO DE 

TRABALHDORES 

EMPREGADOS 

UVA 1ha 10 a 15 em média 

SOJA 100ha 1 em média 
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- Os custos maiores das empresas estão na força de trabalho. (C.D. 

33anos, Encarregado do packing-house -  SUVALE, 2011). 

 

- A uva tem faturamento elevado e rentabilidade baixa. (F. M – 48 

anos Petrolina/2011). 

 

Além dos motivos apresentados, que revelam a situação da fruticultura, 

particularmente da uva, outros foram enumerados.  

GRÁFICO 08: - MOTIVOS DA CRISE DA FRUTICULTICULTURA IRRIGADA 
– SEGUNDO AS EMPRESAS  

FONTE: Elaboração SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, 2011. 

Toda a problemática elencada pelas empresas demonstra os equívocos do sistema do 

capital que, mais cedo ou mais tarde, acaba vindo à tona. 

 

A tensão a fixidez (e, portanto, estabilidade) que a regulação do Estado 
impõe e o movimento fluido do capital permanece um problema crucial para 
organização social e politica do capitalismo. Essa dificuldade é modificada 
pela maneira como o próprio Estado é disciplinado por forças internas (nas 
quais baseia o seu poder) e por condições externas – competição na 
economia mundial, taxas de câmbio, movimentos de capital, migração, ou às 
vezes, intervenções politicas diretas de potências superiores. (HARVEY, 
2008 p. 105). 
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A crise, que se aprofunda no Vale, não pode ser resolvida em termos de simples 

expansão da “produção de riqueza” como assinalam os programas criados pelo Estado, como 

é o caso do “Mais Irrigação” e sim quando os expropriados não forem controlados pelos 

expropriadores. Esse é o ponto, segundo Martins (2008), que precisa ser analisado. A 

agricultura irrigada velada no moderno se apresenta como uma máscara para ser vista. Para o 

autor, ela está mais  

no âmbito do ser visto do que no do viver. Ora, de qualquer modo, mesmo 
que o tempo do mascaramento seja esse tempo pretérito, a máscara é a 
identidade superficial e fenomênica própria da modernidade. Os tempos 
contidos nas coisas e nas relações de certo modo se tornam falsos, 
articulados por um contemporâneo que é, sobretudo, aparência. (p.33). 

 

A máscara acaba caindo diante da miséria dos que trabalham diretamente, como 

também, das empresas fechadas e arrendadas, conforme figuras: 

                                 FIGURA 02: - EMPRESAS FECHADAS59 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FONTE: Elaboração SOUSA, R.A.D Pesquisa de campo/2011 

                                                             
59  Acredito que as empresas citadas ou a empresa ALPINE EXP. DE FRUTAS DO BRASIL não  
encontrada,  significa falência da fruticultura, mas não necessariamente do capitalista que tem outros 
investimentos além da agricultura. 
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                                            FIGURA 03: - ARRENDAMENTO60 

 

 

 

 

00 

 

 

 

                              FONTE: Elaboração SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011 

Comprova-se, então, que o insucesso da fruticultura não inclui somente os 

trabalhadores assalariados e pequenos produtores dos Perímetros, mas também o trabalho de 

um modo geral, inserindo nesse caso, todos os que vivem no Polo.  Então, é a sociedade que 

perde muito, porque, no processo de expansão, o sistema do capital se articula numa rede de 

contradições que só consegue administrar medianamente, ainda assim, durante um curto 

intervalo, mas que não se consegue superar definitivamente. Dessa feita, na raiz de todos os 

contrassensos há o antagonismo inconciliável entre capital e trabalho, assumindo sempre e 

necessariamente a forma de subordinação estrutural e hierárquica do trabalho ao capital, não 

importando o grau de elaboração e mistificação das tentativas de camuflá-la. Dentre as 

contradições causadas, podem ser mencionadas: desenvolvimento e subdesenvolvimento; 

expansão do emprego e geração do desemprego etc. 

Sendo assim, os programas criados, para conterem a crise na fruticultura, não se 

diferenciam dos programas anteriores que possibilitaram a concretude da fruticultura. O 

problema não está neste ou naquele programa, mas no sistema do capital, que possui 

limitações, que, por sua vez, origina a crise como negação de sua eficiência.  

                                                             
60 A FINOBRASA - Agroindustrial empresa do Grupo Vicunha, com fazenda no município de 
Ipanguaçu, no Vale do Açu RN, destacando-se no plantio de algodão. O referido grupo buscou 
desenvolver o cultivo da manga no estado. Na tentativa de expandir esse tipo de atividade, a 
Agroindústria chega ao Município de Petrolina, arrendando duas empresas para o cultivo de manga. 
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Para os capitalistas do Polo, a crise da fruticultura está principalmente na uva. Assim, 

I. P. (Presidente do Instituto da Fruta, 2011) ilustra que, em relação ao kg de uva/salário a 

realidade é: 

 

 MÃO DE OBRA 
Em 2003: 24,28 Kg de Uva = 1 salário 
Em 2011: 143,59 Kg de Uva = 1 salário 

Variação => 491,4 % 
M.O. representa 50% a 60% do custo de 

produção 

 

Com base no apresentado, os empresários capitalistas, de acordo com Gama Silva 

(2009), estão com receio das altas taxas de desemprego e a preocupação com a onda de 

inadimplência e falência de empresas que rondam o setor. Por isso, reclamam por uma 

renegociação das dívidas (conforme documento que segue), por um conjunto de medidas e 

políticas públicas para a fruticultura. Diferente da ideia do autor, enfatiza-se que os recursos 

destinados a aliviar a crise na fruticultura significa para os capitalistas a garantia do consumo, 

inclusive em outros setores dos que eles também, são proprietários como rede de 

supermercado, postos de gasolina etc. Conforme Chesnais (2005), a aplicação de crédito 

combinada às estratégias oligopolistas não fazem desaparecer a crise, somente sufoca seu 

efeito. 
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FONTE: Pesquisa de campo, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     FONTE: Jornal do Comércio on line. Disponível em: www.jconline.com.br.  Acesso em: 21.04.12. 

Vale destacar que a produção da riqueza, aparentemente, centrada na geração de 

emprego temporário, torna o trabalhador escravo da miséria, apesar de o dinheiro obtido no 

Vale defende perdão de dívidas no FDNE Banco do Nordeste que 
soma R$ 5,9 bilhões em dívidas das empresas 

Publicado em 22/11/2011, às 14h33 
Giovanni Sandes 

A Associação dos Produtores e Exportadores do Vale do São Francisco 
(Valexport) saiu ontem em defesa do perdão da maior parte dos R$ 5,9 bilhões 
em débitos – 65% das dívidas são de produtores rurais – acumulados no Fundo de 
Financiamento do Nordeste (FNE). A proposta foi apresentada pelo presidente do 
Banco do Nordeste (BNB), Jurandir Santiago, e as negociações seguem em 
Brasília, com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, que 
tem base política em Petrolina, no Vale do São Francisco. Vários governadores 
da região também apoiam a medida. 

O presidente da Valexport, José Gualberto, evita chamar a proposta de 
perdão. Prefere “realinhamento” entre o valor do empréstimo e o da garantia 
apresentada pelos devedores. E diz que a medida é fundamental para ajudar o 
setor a regularizar as dívidas e, assim, conseguir acesso a crédito novo, para 
reagir à crise que se abateu sobre o Vale. 

“Nesses R$ 5,9 bilhões, há muita gordura de juros e de multa que fizeram 
a dívida virar dez vezes o valor original. Enquanto isso, as terras, a garantia dos 
empréstimos, valiam 40% mais que o total financiado e hoje valem 10% do 
débito, por causa da crise e do desinteresse na fruticultura”, argumenta o 
presidente da Valexport, José Gualberto. 

O FNE é um fundo com dinheiro do Tesouro Nacional. Foi instituído por 
uma lei de 1989 e é administrado pelo Banco do Nordeste, com objetivo de 
oferecer empréstimos baratos para estimular o desenvolvimento da região. 

Mas o fundo sofre muita ingerência política e, em 2003, já tinha R$ 8,543 
bilhões em créditos podres, empréstimos que dificilmente seriam pagos, mas 
inflavam o balanço do fundo, como se ele estivesse crescendo. Em 2005, porém, 
após muita negociação política, o Ministério da Fazenda autorizou que de uma só 
vez R$ 5 bilhões virassem prejuízo e saíssem do balanço. 

No último domingo, o JC revelou a proposta de dar o perdão. Na prática, 
será uma mudança na regra atual, que só permite a liquidação do débito se o 
devedor pagar pelo menos 30% do total. “A principal sugestão que o banco dá é a 
eliminação do piso mínimo”, defendeu Santiago, na última reunião do Conselho 
Deliberativo (Condel), da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene). 

O governador Eduardo Campos defende a redução para dar empréstimos 
novos a esses devedores. O governador de Alagoas, Teotônio Vilela, defende a 
redução do mínimo para só 1% da dívida. “Não é verdade que se está propondo 
um calote. O que está havendo é um realinhamento de garantias com o que foi 
tirado efetivamente no empréstimo”, defende José Gualberto. 

http://www.jconline.com.br/
mailto:gsandes@jc.com.br


  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

período de safra criar a possibilidade do supérfluo, que constitui a negação do trabalho e da 

carência, que o torna obrigatório.  

 

2.2.1 A “Califórnia” nordestina61 

 Ao impor o modelo agrícola norte-americano dos EUA no Vale do São Francisco, 

sobretudo, no Polo Juazeiro/Petrolina, não se levou em consideração as diferenças que 

existem entre os dois lugares nos diversos aspectos, de maneira especial o contexto histórico 

em que se efetivava a irrigação no Sertão nordestino.  

           Sendo assim, alterar, num “passo de mágica”, a condição de região subdesenvolvida 

para desenvolvida como a Califórnia nos EUA, confirmaria o poder supremo dos políticos 

locais ao tempo que atribuiriam à irrigação a concretude do moderno, do impossível e do 

“milagre” no Sertão. 

 Desse modo, o modelo de agricultura transportado da Califórnia acabou tendo um 

sentido oposto ao pretendido por sua apologética; parece ser para todos quando, na verdade, é 

apenas para alguns. Martins (2008) explica que isso ocorre em virtude da modernidade não 

ser  

 

feita pelo encontro homogeneizante da diversidade do homem, como sugere 
a concepção de globalização. É constituído, ainda pelos ritmos desiguais do 
desenvolvimento econômico e social, pelo acelerado avanço tecnológico, 
pela acelerada e desproporcional acumulação de capital, pela imensa e 
crescente miséria globalizada, dos que têm fome e sede, não só do que é 
essencial à reprodução humana, mas também fome e sede de justiça, de 
trabalho, de sonho, de alegria. (p.19). 
 
 

 Diante de um “progresso” linear, a crise econômica no Polo está sendo conduzida ao 

ponto de negar sua existência, embora o Estado assinale a necessidade de conceder 

financiamentos para o Polo de Desenvolvimento, como alternativa de gerar emprego. 

Entretanto, os programas compensatórios não minimizam a miséria, mas a acentuam.  

 Assim, a Califórnia Nordestina somente existe em seu contrário como expressão do 

ver e não expressão do ser e do acontecer. Chega-nos desconfortável sob a forma de fardo nas 

                                                             
61 Inspirado na experiência norte americana do Vale do Tennessee, quando, nos anos 1970, se 
iniciaram as atividades da fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, a região foi aclamada como 
"Califórnia do Nordeste", uma alusão feita pelos apologistas do neolatifúndio com o estado do USA 
conhecido pelo grande plantio de frutas e rápido crescimento econômico. Baseado em: PIETRO, José 
Ricardo. Disponível em: http://www.anovademocracia.com.br/no-51/2104-vale-do-sao-francisco-da-
falencia-do-qagronegocioq-brotam-as-vinhas-da-ira. Acesso em: 06.05.12. 
 

http://www.anovademocracia.com.br/no-51/2104-vale-do-sao-francisco-da-falencia-do-qagronegocioq-brotam-as-vinhas-da-ira
http://www.anovademocracia.com.br/no-51/2104-vale-do-sao-francisco-da-falencia-do-qagronegocioq-brotam-as-vinhas-da-ira
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costas dos trabalhadores com terra ou sem terra, como também, nas costas daqueles que 

vivem nas favelas, nas beiras das ruas das cidades do Polo, nas invasões, nos cortiços etc. que 

se submetem às formas coercitivas e temporárias de trabalho nas empresas agrícolas. 

Enquanto o “verde” da irrigação propaga a fartura, cenas inusitadas ocorrem: 

a) Uma das maiores fazendas da região, a Secchi Agrícola em Casa Nova BA, chegou a 

enterrar em dezembro de 2009 - 700 toneladas de manga porque o valor pago pelo 

quilo nesse mês chegou a R$ 0,05 nem sequer cobriria o custo com a operação de 

venda. Sendo assim, os empresários acharam melhor enterrar literalmente parte da 

produção; 

b) O proprietário da Fiacadori Agrícola em Petrolina – Perímetro Senador Nilo Coelho, 

deixou no chão 30% da sua produção de manga diante do preço ofertado62. 

 Para Gama da Silva (2009), cenas como as que foram apresentadas estão ligadas às 

estratégias de comercialização adotadas pelas empresas e pelas organizações dos fruticultores 

que direta ou indiretamente, estão relacionadas à ausência de uma governança setorial 

consolidada. O autor, porém, desconsidera completamente o sociometabolismo do sistema do 

capital que é permeado de contradições e que só foi possível avançar no Polo com a presença 

marcante do Estado e seu incentivo às empresas privadas. “Por conseguinte, a relação entre o 

desenvolvimento capitalista e o Estado tem de ser vista como mutuamente determinante, e 

não unidirecional”. (HARVEY, 2008, p. 105). 

 Contrário à análise de Gama da Silva, Harvey (2008) mostra que “a inovação exacerba 

a instabilidade e a insegurança, tornando-se, no final, a principal força que leva o capitalismo 

a periódicos paroxismos de crise”. (p.102). 

 A respeito do conteúdo, Chesnais (2005) ilustra que:  

 

as contradições do capitalismo sempre estiveram profundamente enraizadas 
nas relações sociais fundadas sobre a propriedade dos meios de produção e 
na obrigação de a maioria da população vender (ou procurar vender) sua 
força de trabalho no mercado de trabalho (de se colocar como “demandante 
de emprego”, expressão que destaca bem a relação de dependência). É a 
situação atual, tal como no passado. Isso posto, as contradições capitalistas 
“clássicas” resultaram, durante muito tempo, do dinamismo da acumulação, 
manifestando-se sob a forma de quedas nas taxas de lucro em fases de rápida 
acumulação (que se podem atribuir tanto no superinvestimento quanto a uma 
elevação passageira dos salários) ou ainda em crises de superprodução. (p. 
60). 

                                                             
62 Informações obtidas em: http://miseria.com.br/undefined?page=noticia&cod_not=24558. Acesso 
em: 07. 05.12. 

http://miseria.com.br/undefined?page=noticia&cod_not=24558
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 A comparação feita entre o Vale e a Califórnia, ainda que se tenha copiado fielmente o 

modelo agrícola, é explicada por Chesnais (2005) ao esclarecer que “todos são obrigados a „se 

adaptar‟ às exigências da „economia‟ e a admitir que reordenem os traços fundamentais da 

sociedade sem considerações pelas posições sociais „adquiridas‟ pelo passado e sem respeito 

pelos habitus provenientes da evolução anterior”. (p.61). Desse modo, T. Coelho (2005) 

explica que a CODEVASF  

 

foi organizada segundo o modelo, tão badalada na época, da famosa 
Autarquia do Vale do Tennessee (TVA), dos Estados Unidos, que alcançou 
grande sucesso exatamente porque centralizou todas as atividades 
governamentais numa única instituição, que coordenava os demais órgão 
públicos, sobrepondo-se à autonomia dos estados banhados pelo Tennessee. 
Essa centralização é que foi unanimemente considerada como uma das 
razões do sucesso da TVA. (p.152). 
 
 

 Ainda, para Chesnais (2005), 

 

daí decorre esse encaminhamento paralelo de formas de expropriação nos 
países “emergentes”, as quais remetem à brutalidade quase sem mediação da 
acumulação primitiva, e de modalidades muito sofisticadas de modulação 
das relações sociais (em termos de gestão dos recursos humanos ou  de 
gestão e constituição do imaginário coletivo pelo viés televisivo) para 
reproduzi-las sob uma forma de submissão à sombra da “ditadura” dos 
mercados financeiros. (p.61). 

 

 Seja na produção da fruticultura ou produção de vinhos, a subtração da riqueza 

evidencia uma realidade degradada ou artificial contrária àquela ideada pelos apologistas do 

sistema como sendo uma crise passageira, bastam novos investimentos e tudo voltará como 

antes. Ampla produção e muito lucro, tal como em Napa Valley (EUA). 

2.2.2 Mercado do Produtor em Juazeiro-BA63 

                                                             
63  O referido mercado foi instalado em 1983, na zona urbana da cidade de Juazeiro/BA - área cercada 
por uma mureta, de aproximadamente um metro, que dá sustentação as grades Destina-se à 
comercialização de hortifrutigranjeiros, oriundos dos projetos de irrigação oficiais, tanto de 
Juazeiro/BA, quanto de Petrolina/PE, como também comercializa frutas importadas de outros países 
latinos. Sua origem está ligada à necessidade de um mercado e não de uma CEASA (Centrais 
Estaduais de Abastecimento). A administração do mercado fica a cargo da Prefeitura Municipal de 
Juazeiro, diferença relevante entre o mercado e a CEASA, sem contar que o número de frutas 
comercializadas são maiores que em muitas CEASAS. Baseado em informações obtidas por A.C.S.S – 
Setor de qualidade do produto, Mercado do Produtor – Juazeiro – pesquisa de campo/2012. 
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 Criado para fazer parte do “novo” rural, o Mercado do Produtor tem por intuito, 

segundo seus percursores, ser um elo entre o campo e a cidade, servindo para a 

comercialização de cultivos que não dispõem do selo de certificação imprescindível a 

exportação. Desse modo, aquilo que os empresários agrícolas do Polo atribuem como 

“refugo” - aquilo que não é exportado - é transportado ao mercado para ser comercializado  

internamente, bem como a produção dos pequenos produtores dos Perímetros Irrigados 

adquirida por preços ínfimos pelos “atravessadores” para, assim, vendê-la por valores muito 

superiores daqueles que foram pagos 

 

FLUXOGRAMA 02: - ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 
MERCADO PRODUTOR 

 

PEQUENO PRODUTOR 

 

Dono dos boxes/pedras/avulsos  1ºatravessador (não tem boxes) 

   2º atravessador   2º atravessado 

(CEASAs ou supermercado)  (dono dos boxes/pedras/avulsos) 

Consumidor   3ºatravessador (CEASAs ou supermercado) 

        Consumidor 

EMPRESA 

 

 

REFUGO   P. DE EXPORTAÇÃO 

Dono dos boxes  1ºatravessador  dono dos boxes 

Consumidor   2º atravessador CEASAs ou supermercado  

         Consumidor 

PRODUTOS IMPORTADOS 

1ºatravessador 

2º atravessador 

3º atravessador (dono dos boxes) 

      Consumidor 

 

               FONTE: Elaboração – SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo/2012. 

 

 O dinamismo do capital, na área interna do mercado, não resulta apenas do comércio 

realizado pelo proprietário dos: a) boxes - área toda coberta para aqueles mais capitalizados 

que compram o produto do pequeno produtor ou do mercado externo para comercializar para 

grandes CEASAS em outras regiões do Brasil. Além de ter a permissão para efetuar o 
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comércio, após a compra, ele paga mensalmente a administração do mercado de acordo com a 

metragem uma taxa de R$ 94,00 - boxe de 24m2; b) das pedras - área de 2x3m delimitados 

por faixas de tinta em que são acomodadas as mercadorias. O pagamento mensal é referente 

ao produto comercializado. Assim, há pedras de R$ 30,00; 20,00; 8,00; c) avulsos - São 

aqueles que não têm pedra e nem boxe, vendem em um lugar reservado. Porém, a uma 

quantidade diária permitida pela administração. Mas do quantitativo do capital arrecadado 

pelo Município - negócio vantajoso que impossibilitava o Governo do Estado passar a 

administração para o Governo Municipal.  

 
FIGURA 04: - ORIGEM DO DINHEIRO ARRECADADO NO MERCADO DO 
PRODUTOR64

 

  

                 FONTE: Elaboração, SOUSA.R.A.D – pesquisa de campo/2012. 

 

                                                             
64 É importante esclarecer que todo transporte que entra no mercado carregado paga uma taxa a 
depender do tipo dele e da mercadoria transportada. Exemplos: Saveiro qualquer mercadoria R$ 5,00; 
D10 qualquer mercadoria R$ 5,00.  Caminhão Truk – cebola no início de maio/2012 RS 50,00 
(corresponde, também, o preço do produto no mercado). Os transportes que saem carregados de 
mercadorias de proprietário de boxe para ser comercializada fora do mercado pagam uma taxa de R$ 
20,00. Aqueles que não têm boxe e entram diretamente para comprar a mercadoria pagam pelo 
caminhão carregado uma taxa em média de R$30,00, depende também do tipo de cultura e da 
capacidade de armazenagem (toneladas).  Os referidos preços estão especificados em uma placa no 
portão de entrada, contendo os valores a ser desembolsado para cada tipo de veículo. Os caminhões 
entram em fila para identificação da mercadoria, pesagem e pagamento da taxa de acesso na balança 
que está instalada em frente à administração do mercado. Informações obtidas em Pesquisa de 
campo/2012 e em (BARBOSA 2004). 

Pagamento de 
taxas pela 

propriedade das 
pedras e boxes 

Taxas pela 
entrada de 
transportes 

carregados de 
mercadorias 

Taxas pela 
saida de 

transportes 
carregados de 
mercadorias 

MERCADO DO 
PRODUTOR 

Venda dos 
boxes e 
pedras 
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 Dentro desse contexto, o referido mercado pode ser incluído na análise de 

Abromavay (2003) como positivo, porque, segundo ele, o progresso e o desenvolvimento só 

se tornam plausíveis na medida em que os habitantes se organizarem e as instituições rurais 

desenvolverem atividades para o campo e, sobretudo, a partir do tipo de relação que 

conseguirem estabelecer com as cidades. O autor defende o campo como um espaço 

continuum, que significa um espaço rural próximo da realidade urbana. Nesse caso, é 

considerada válida para o autor qualquer política que venha estimular o escoamento da 

produção na cidade ou a introdução no campo de atividades urbanas de modo a garantir o 

consumo do supérfluo.  

 Nessa interpretação, o Mercado do Produtor seria o ponto de referência, ou seja, o 

espaço para fazer circular as mercadorias produzidas, ao mesmo tempo, que demonstraria a 

fruticultura como protagonista da agricultura irrigada e sua repercussão nos aspectos 

econômicos, sociais e políticos. Para Gama da Silva (2009), 

 

as mudanças que decorreram da fruticultura provocaram alterações 
significativas na composição dos produtos cultivados, na base técnica da 
produção, na estrutura de posse da terra, nos encadeamentos anteriores e 
posteriores ao processo de produção agrícola e na estrutura do emprego da 
região, culminando com um verdadeiro desmonte do incipiente polo 
agroindustrial que estava em formação. (p.78). 
 

 

 Contudo, a realidade presente nesse espaço é a total desumanização, marcada pela 

degradação do trabalho, daqueles que só lhes restam à força de trabalho. Por essa razão, 

imagens como as que seguem fazem parte das contradições do “novo” rural. 
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FOTO 17: - MERCADO PRODUTOR – TRABALHADORES DIARISTA – 
CARREGAMENTO DE CEBOLA BOXES E CARRINHOS 

 

 
FONTE: SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo,2012. 

 

  FIGURA 05: - TRABALHO NO MERCADO DO PRODUTOR 

 

 

             FONTE: Elaboração, SOUSA.R.A.D – pesquisa de campo/2012 
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 Martins (2008) elucida que esse “novo” cobra do homem o tributo de sua 

coisificação, de seu estranhamento em relação a si próprio, no ver-se pela mediação 

alienadora de um outro, que é ele mesmo, embora não pareça. 

 

2.3 A TERRA E A ÁGUA NA CONTRAMÃO DA EXPANSÃO ILIMITADA DO 
CAPITAL 

A apropriação da natureza no sistema capitalista é notadamente marcada pela sua 

transformação em um acessório da produção, tendo como propósito o lucro. Com essa 

finalidade, a terra  e a água passaram a ser capturadas em busca de rentabilidade; portanto, a 

satisfação das necessidades, de um modo geral, passa a ser subordinada por uma única 

necessidade - a do capital.    

Ao seguir de forma ilimitada o desígnio apresentado, o sistema do capital, ao eleger a 

agricultura irrigada priorizando a fruticultura para exportação, acaba concentrando tanto a 

terra como a água. A concentração desses elementos da natureza mostra que a questão agrária 

no Polo e no Brasil tem duas faces combinadas: a expropriação e a exploração.  

Essa realidade, nos Municípios estudados, não é conduzida,  

 

[...] fundamentalmente pelos velhos e rançosos “coronéis” do Sertão, os 
famosos latifundiários a que se agregava o adjetivo de “feudais” até os 
pouquíssimos anos. Esse processo agora é conduzido diretamente por 
grandes empresas capitalistas ou multinacionais, com amplos incentivos 
financeiros do próprio Estado. (MARTINS, 1982 p. 55). 
 

  

Os proprietários do capital representados pelas grandes Empresas e o Estado, 

conforme Gama Silva (2009), encontraram, na grande disponibilidade de água do rio São 

Francisco e na deficiente regularização fundiária, condições para romper com o passado 

agrícola, ao tempo que abririam novos empreendimentos, pelo aproveitamento dos recursos 

naturais do território65. 

Nesse entendimento, o atraso do “território” estaria na produção de cultivos com baixo 

valor agregado e na falta de competividade dos produtores. A agricultura irrigada anularia 

essas dificuldades, uma vez que coexistiriam, simultaneamente, a atividade empresarial e o 

                                                             
65 O significado da categoria território para o autor remete apenas à denominação de área, portanto 
distancia do conceito utilizado no método dialético que o entende como um espaço que imprime 
relações de poder, socialmente construído por um determinado grupo social, portanto ele não cabe 
dentro de uma divisão politico-administrativa. 
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trabalho dos pequenos irrigantes subordinados ao mercado e aos empresários como fator de 

liderança gerencial, pré-condição de obterem sucesso. 

Contudo, o sistema do capital no processo de sua expansão, seja na cidade e ou campo, 

ao invés de anular os problemas apregoados pelos seus idealizadores como empecilhos ao 

desenvolvimento, origina, no primeiro momento, a expropriação dos meios de vida dos 

trabalhadores, para, no segundo momento, realizar a exploração de sua força de trabalho, 

porque na falta da terra e da água, que são as únicas possibilidades do trabalho autônomo no 

campo, só lhes restam à venda da força de trabalho – a exploração, o conflito. 

O acesso à terra e à água para a maioria dos que vivem no Polo só é possível no 

enfrentamento entre expropriados e expropriadores, principalmente nesse ano de 2012 em que 

a seca continua a ser, na terra coberta pelo verde da irrigação, um grande problema a ser 

combatido. “No semiárido milhões de pessoas passam fome [...]. Ver-se, então que há gente 

ganhando com a „indústria da seca‟, pois a seca também é um negócio”. (T. COELHO, 2005 

p. 188).  Os fatos que seguem, ilustram a situação da exploração dos trabalhadores:  

1) No Município de Juazeiro - BA  – a área do Salitre foi e continua a ser palco de 

constantes conflitos entre empresários e pequenos irrigantes em torno da pouca água do rio 

Salitre, que beneficia mais os empresários. Os conflitos existem desde os anos de 1980 

quando se passou a construir barragens para sustentar a irrigação empresarial do alto e médio 

Salitre, destruindo a agricultura camponesa. Há muitos anos que salitreiros66 lutam para ter 

acesso à água e, em um desses momentos, reunidos em desespero, desligaram a fiação elétrica 

para bloquear as grandes motobombas e permitir que a água descesse até suas pequenas roças. 

Essa atitude culminou no confronto armado entre salitreiros e dois empresários, terminando 

com a morte de ambos. Como não houve nenhuma atitude de modo a regular o uso da água 

para todos os que vivem no Projeto Salitre, em agosto/2010, dezesseis postos de energia 

foram derrubadas em protesto pela concentração da água. Diante do conflito, o Estado 

resolveu convocar os soldados do exército para assegurar o uso da água aos grandes 

empresários. Em abril/2012, pequenos produtores do Vale do Salitre unidos aos outros 

integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST ocuparam a área da 

Empresa AGROVALE no Projeto Irrigado Salitre, contestando os 2 mil hectares de terras 

improdutivas, mas com toda estrutura de água montada contando em média, com  seis canais 

dentro do lote empresarial. Em maio/2012 - cerca de 150 pequenos produtores da região do 

Salitre, ocuparam o prédio da CODEVASF/Juazeiro, exigindo que as obras das adutoras na 

                                                             
66 Termo utilizado para designar aqueles que vivem no Salitre. 
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região, que estão atrasadas, sejam retomadas, pois devido à seca, muitos estão perdendo suas 

plantações e seus animais. “O Estado é o facilitador não somente das formas relativamente 

inócuas da expansão do capital, mas também de suas formas mais problemáticas e 

prejudiciais” [...]. (MÉSZÁROS, 2007b p. 373). Ainda, conflitos ocorrem na fazenda 

Mariad67 e fazenda Lastro68 ocupada por sem-terra e expulsos em seguida, pelo Poder 

Judiciário.  

 

 FOTO 18: - EMPRESA LASTRO - FECHADA 

 
FONTE: SOUSA.R.A.D, pesquisa de Campo/2011 

                                                             
67 A Fazenda Mariad, localizada na BA 210, entre Juazeiro e Curaçá (distante 520 Km de Salvador) - 
sob interdição desde que seu dono, o colombiano Gustavo Duran Bautista foi preso por tráfico de 
drogas, no ano de 2007. A mesma  teve o seu destino resolvido em 2008 e passará a ser administrada 
pela empresa americana East West Unlimited LLC, da Califórnia, por um prazo de cinco anos, com 
possibilidade se prorrogação por mais cinco. De acordo com a Policia Federal, a cocaína vinda da 
Colômbia entrava no Brasil e era transportada de avião ou de navio camuflada em caixas de frutas 
exportadas pela Mariad Fruits Imp & Exp, empresa de propriedade de Bautista. Além da área em 
Juazeiro, a Mariad possui outra fazenda, em Petrolina (PE). Eram 203 hectares com plantio de uva, 
manga e melão. A referida empresa empregava no período de safra – 2, 2 mil trabalhadores. Destaca-
se que, no período da prisão do proprietário, 200 famílias ligadas ao MST ocuparam a fazenda e 
depois de inúmeros protestos pela cidade de Juazeiro aceitaram o acordo do Estado que apresentou a 
proposta de assentá-las em áreas próxima a fazenda. O que se observou durante a pesquisa é que 
apenas uma pequena parte da fazenda está em processo de produção efetuado pelos trabalhadores que 
não receberam os direitos trabalhistas no momento da interdição, segundo informações obtidas na 
AGROVALE/2011. Não se tem notícia da presença da empresa norte-americana que arrendou a 
Fazenda, muito menos onde foi parar a proposta de assentamento das famílias do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra. Baseada em notícias disponíveis em: 
http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=883575. Acesso: 09.05.2012. 
68 Fazenda ocupada por 800 famílias no abril vermelho de 2011. 

http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=784241
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=784240
http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=784240
http://atarde.uol.com.br/cidades/noticia.jsf?id=883575
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2) No Município de Petrolina PE - desde 2007, os  sem-terra levantaram acampamento 

no Projeto Irrigado Pontal Sul, reivindicando do Estado que a área não seja destinada ao 

plantio de cana-de-açúcar  e sim à agricultura familiar. Em represália, a Companhia do 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) tem conseguido, 

junto ao poder judiciário, várias ordens de despejo desses trabalhadores, mas não conseguem 

expulsá-los completamente. Passado o efeito da liminar, eles retornam ao local e lá continuam 

resistindo, mesmo nos momentos em que a referida empresa corta a água do canal,  deixando-

-os completamente sem esse bem, passando a depender os carros-pipa solicitados à Prefeitura. 

Associado à água, o conflito por terra é evidente. As empresas agrícolas que decretaram 

falência como a DAN e COPA FUIT EXP. foram ocupadas por sem-terra que, ao serem 

expulsos, levantaram acampamento próximo às duas fazendas como forma de obrigar o 

INCRA a resolver o impasse. São 1.500 famílias acampadas (Acampamento José Arnaldo) 

em frente ao IFET Agrícola em Petrolina. 

 

FOTO 19: - ACAMPAMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS – PRÓXIMO     
A FAZENDA DAN E COPA FRUIT, PETROLINA 

 

 

FONTE: SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo,2011. 
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Em ambos os Municípios e no semiárido como um todo a luta por terra e água não é 

recente, vem de muitos anos. Todavia, com a irrigação no Polo, ela tem se acentuado e põe 

sempre em questão 

  

[...] o direito de propriedade e o regime que ela se funda, o da propriedade 
privada como fundamento da propriedade capitalista. É nesse sentido que a 
luta por terra questiona o sistema em seu conjunto e propõe, no fundo, que o 
sistema seja reinventado. [...] Querendo ou não, a luta por terra propõe uma 
visão totalizadora e crítica do que é o capital, de seus efeitos socialmente 
desagregadores. (MARTINS, 2003a p. 90). 
 
 
 

Comprova-se, então, que a transformação da terra e água em “mercadorias” implica a 

concentração desses bens finitos apenas por uma classe, não porque os capitalistas estejam 

interessados exatamente neles, mas nos frutos que são gerados provenientes do resultado do 

trabalho. Desse modo, a expansão da fruticultura irrigada voltada para o mercado externo vê 

na terra e na água apenas negócios dos quais possam ser extraída renda.  

Visivelmente, no semiárido, o seco e o verde se juntam e se distanciam de acordo com 

o poder aquisitivo das pessoas. Para os proprietários do capital, o seco logo é transformado 

em renda, enquanto para aqueles que só dispõem da força de trabalho o seco resulta em uma 

miséria assustadora, porque este é utilizado como um veículo de desvios de verbas públicas. 

Recentemente, o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, foi acusado em 

abandonar no terreno da estatal CODEVASF, em Petrolina – PE, reservatórios de água 

destinados a famílias que sofrem com a seca em Pernambuco69. Os referidos reservatórios, 

comprados dentro do programa Água para Todos70, fazem parte das ações do PAC (Programa 

de Aceleração do Crescimento), vitrine dos Governos Lula e Dilma Rousseff. Pode-se 

                                                             
69 Reservatórios de água destinados a famílias que sofrem com a seca em Pernambuco estão 

abandonados em um terreno da estatal CODESVAF, em Petrolina (PE), base eleitoral do ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho. Reportagem de B.C. e A. M. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1034298-reservatorios-apodrecem-em-reduto-eleitoral-de-
ministro.shtml. Acesso em: 13.05.12. 
70 O Programa teve sua origem na Bahia e após cinco anos de experiência significativa, segundo 
Governo baiano, se estende para todo o Brasil. Assim,  O Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Água, o Água para Todos, entra em vigor por meio de DECRETO Nº 7.535 DE 26 
DE JULHO DE 2011. O referido programa será coordenado pelo Ministério  da Integração Nacional e 
tem como objetivo  garantir o amplo acesso à água potável em áreas rurais para consumo humano e 
para a produção agrícola e alimentar. A iniciativa faz parte do Plano Brasil sem Miséria e vai priorizar 
a população que vive em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda per capita de até R$ 70,00. 
Conforme dados do IBGE, atualmente 16,2 milhões de brasileiros se enquadram nessa faixa de renda, 
sendo mais da metade residente na região Nordeste. Baseada em informações obtidas em: 
http://www.mi.gov.br/comunicacao/noticias/noticia.asp?id=6341. Acesso em: 13.05.12. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/1034298-reservatorios-apodrecem-em-reduto-eleitoral-de-ministro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1034298-reservatorios-apodrecem-em-reduto-eleitoral-de-ministro.shtml
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.535-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.535-2011?OpenDocument
http://www.mi.gov.br/comunicacao/noticias/noticia.asp?id=6341
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comprovar (FOTO 20 a seguir) que o Programa inicia com a prática de tantos outros criados 

no Nordeste - fortalecer uma elite que se revelou incompetente para gerir corretamente a 

riqueza que lhe chegou às mãos em decorrência do monopólio da terra/agua, da exploração e 

da miséria de muitos. (MARTINS, 1997). 

 

FOTO 20: - RESERVATÓRIOS ABANDONADOS NO PERÍMETRO 
IRRIGADO SENADOR NILO COELHO – PETROLINA 
 

 
 FONTE: SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo,2012. 

 

As fotos corroboram que, embora o Polo seja banhado pelo rio São Francisco, os 

pobres continuam distantes da fala da presidenta no lançamento do Água para Todos. 

 

 - A água é algo que, no passado, utilizaram como instrumento de 

poder, como fonte de privilégio, que se distribuía quando se queria 

exercer o poder sobre as populações sem água, passando sede (…). 

Hoje, aqui, nós estamos assinando o compromisso do meu governo 

com a universalização da água, afirmando que a água é um direito de 

todos. (ROUSSEFF, Dilma. Lançamento do Programa, Arapiraca -AL 

25.07.11). 
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A água e a terra continuam sendo um privilégio dos que podem comprá-la, portanto, o 

acesso a esses bens, mesmo para o consumo humano, é negado aos trabalhadores com terra, 

sem terra, assalariados nas empresas agrícolas: conforme depoimentos.  

 

- Frequentemente observo que as pessoas ficam com dor de barriga, eu 

mesmo fico. Acho que é por conta do cloro. Eles colocam muito aqui 

na empresa. (S.S.F - 45 anos, assalariada que reside na cidade e 

trabalha na Queiroz Galvão, pesquisa de campo/2012). 

 

- Eu fico com muita dor de barriga, agora que levo água de minha casa 

à dor tem diminuído. (A.C.P.S – 35 anos, assalariada que reside na e 

trabalha na Queiroz Galvão, pesquisa de campo, cidade/2012). 

 

- Nós tomamos a água direto do canal de irrigação e quando a 

CODEVASF desliga passamos sede. As crianças adoecem é um 

desespero. (MST - Acampados do Projeto Pontal Sul, pesquisa de 

campo/ 2010). 

 

Ainda, a presença marcante de cisternas no Município de Juazeiro-Ba por intermédio 

dos programas 1 Milhão de Cisternas (P1MC) e Uma Terra e Duas Águas (P1+2)71 

coordenado pela  Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) cujo objetivo é a construção de 

cisternas para captação de água da chuva em comunidades rurais, confirma o distanciamento 

entre a população pobre e a água na terra da irrigação. 

Os referidos programas existem, por conta da parceria entre o Governo Federal e 

ASA, o que implica o reconhecimento por parte do Governo que água não é para todos, muito 

                                                             
71 O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) é uma das ações do Programa de Formação e 
Mobilização Social para Convivência com o Semiárido da ASA.  
O objetivo do programa é fomentar a construção de processos participativos de desenvolvimento rural 
no Semiárido brasileiro e promover a soberania, a segurança alimentar e nutricional e a geração de 
emprego e renda às famílias agricultoras, através do acesso e manejo sustentáveis da terra e da água 
para produção de alimentos. O 1 significa terra para produção. O 2 corresponde a dois tipos de água –  
potável, para consumo humano, e água para produção de alimentos.  Já  o Programa 1 Milhão de 
Cisternas (P1MC) que foi criado em 2003, tem por objetivo beneficiar cerca de cinco milhões de 
pessoas em toda região semiárida com água potável para beber e cozinhar, por meio das cisternas de 
placas. Juntas, elas formam uma infraestrutura descentralizada de abastecimento com capacidade para 
16 bilhões de litros de água.  
Disponível em: http://www.asabrasil.org.br/Portal/Informacoes.asp?COD_MENU=1151. Acesso em: 
13.05.12. 
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menos universal e continua sendo, no semiárido, um instrumento para garantir a manutenção 

das relações de poder entre dominante e dominado. 

Nesse sentido, os protestos realizados pelos camponeses e entidades ligadas à ASA, 

nas cidades de Juazeiro/Petrolina em dezembro/2011 para que o Governo não transfira o 

recurso destinado à construção de cisternas de placa para o Água Para Todos mostram, 

conforme informações da articulação, que: a) enquanto uma cisterna de placas custa 2,080 mil 

reais, uma cisterna de plástico do Água para Todos custa 3 mil reais, além de 1,5 mil para ser 

instalada por uma empresa privada. Além do aumento de custos, a estimativa dos camponeses 

é de que a durabilidade e a resistência das cisternas de plástico, devido ao calor da região, 

sejam inferiores; b) haverá a perda de autonomia por parte das famílias e a volta do 

"clientelismo" na região, uma vez que a chegada das cisternas prontas não envolve pedreiros, 

técnicos, não se faz capacitação, como é feita nas cisternas de placas.  Com isso, a água volta 

a ser moeda de troca com a presença velada dos “coronéis” 72.   

Mesmo que os pequenos produtores do campo adotem formas comunitárias de 

apropriação da terra e, especialmente, da água, conforme protesto da ASA pelo mantimento 

do Estado em seus projetos, difere completamente da luta entre o capital e trabalho. Segundo 

Martins (2003a), esses tipos de luta 

 

não propõem a superação do capitalismo, mas a sua humanização, o 
estabelecimento de freios ao concentracionismo na propriedade da riqueza 
social e à sua privatização sem limites. Ela propõe o confronto entre a 
propriedade privada e a propriedade capitalista. E proclama a superioridade 
social e moral da agricultura familiar, que na propriedade privada se apoia. 
(p.89). 
 
 

Para o autor, protestos como os que foram feitos em Juazeiro/Petrolina, anunciam, sem 

dúvida, a possibilidade de sujeição da propriedade à sua função social. Contudo, inseridas na 

lógica do capital, indicam a presença contraditória de uma transformação e de um tempo que                                                    

é futuro, uma certa utopia. Mészáros (2007a) argumenta que é absolutamente inconcebível 

superar qualquer uma das contradições do sistema do capital, muito menos a rede 

inextrincavelmente combinada, “sem instituir uma alternativa ao modo de controle do 

metabolismo social do capital. Uma alternativa baseada na igualdade substantiva, cuja 

ausência total é o denominador comum e o núcleo vicioso de todas as relações sociais sob o 

sistema existente”. (p.88). 

                                                             
72 Informações disponíveis em: http://www.brasildefato.com.br/node/8516. Acesso em 15.05.12. 

http://www.brasildefato.com.br/node/8516
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Assim, não se nega o trabalho realizado pela ASA e sua luta para conservar as 

cisternas de placas, numa região em que, historicamente, terra e água serviram como uma 

“indústria” cuja produção é a miséria. Contudo, a presença necessária do Estado nos projetos 

da Articulação demonstra uma das formas em que o capital se personifica para ter controle 

daqueles que utilizam a terra e água como valor de uso. Por conseguinte,  a forma como o 

capital se impõe hoje, mostra que não há nenhuma preocupação com  as condições 

sustentáveis da existência humana, mas apenas com sua reprodução ampliada a qualquer 

custo, que pode ser assegurada, pelo menos por algum tempo, por várias modalidades de 

destruição. “Pois, do perverso ponto de vista do „processo de realização‟ do capital, consumo 

e destruição são equivalentes funcionais”. (MÉSZÁROS, 2007a, p. 89). Por essa razão, é que 

se chama atenção dos trabalhos desenvolvidos pela ASA. 

Do mesmo modo que o Água Para Todos, a “Irrigação Para Todos”73 criado pelo 

Governo Pernambucano comprova que a agricultura irrigada implantada nos Perímetros é 

seletiva; por isso, justifica-se o Programa para pequenos produtores, tendo como base o 

capital “social” que, mais uma vez, se personifica em projetos comunitários. Em Petrolina o 

Projeto ocorre nas comunidades conforme foto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
73 O referido Programa criado pelo Governo do estado de Pernambuco. Segundo informações obtidas 
em um dos projetos (Porto das Palhas), para ter acesso ao Projeto o trabalhador deve fazer parte da 
Associação dos Moradores da referida localidade, pesquisa de campo/2011.  Somente em abril/2012 
de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado pernambucano, o Distrito de Irrigação dos 
Perímetros Muquém, Pedra Grande e Porto de Palha receberam, até o momento, investimentos da 
ordem de R$ 3 milhões, beneficiando 300 famílias e gerando 500 novos empregos diretos.  Disponível 
em: http://www.agricultura.pe.gov.br/interna.php?p=sara&d=2012-04&id=projeto-de-irrigacao-
beneficia-agricultura-familiar-no-sertao. Acesso em: 15.05.12. Contudo na visita feita em 
dezembro/2011 em Porta de Palha, não havia nenhuma família no Projeto. 

http://www.agricultura.pe.gov.br/interna.php?p=sara&d=2012-04&id=projeto-de-irrigacao-beneficia-agricultura-familiar-no-sertao
http://www.agricultura.pe.gov.br/interna.php?p=sara&d=2012-04&id=projeto-de-irrigacao-beneficia-agricultura-familiar-no-sertao
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FOTO 21: - PROGRAMA IRRIGAÇÃO PARA TODOS NO MUNICÍPIO DE 
PETROLINA 
 

 

FONTE: SOUSA. R.A.D, pesquisa de campo,2012. 

 

É importante explicar que a palavra “todos” utilizada pelos programas do Governo não 

se refere à humanidade, mas reforça a separação entre indivíduos e humanidade por meio das 

determinações retrógradas de classe. Portanto, contraria o significado de totalidade74 utilizado 

no método dialético.  

2.4 OS PERÍMETROS IRRIGADOS E O DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO 
DESIGUAL 

Para um entendimento mais preciso do desenvolvimento/subdesenvolvimento no Polo, 

ressalta-se, mais uma vez, que os Perímetros Irrigados foram e são criados como políticas 

sustentadas no discurso “desenvolvimentista” em que o Estado anuncia a Parceria Pública 

Privada (PPPs) como forma de erradicar a pobreza por meio do assalariamento nas empresas 

                                                             
74 Do ponto de vista da dialética a categoria totalidade ressalta alguns de seus aspectos constitutivos 
universais: primeiro – ela aparece como uma rede de relações, as fundantes e as demais, a partir de 
uma determinada centralidade; segundo – ela simultaneamente aparece como uma unidade concreta 
das contradições que se chocam no seu interior e que exatamente expressam seu conteúdo e seu 
movimento; terceiro – fica evidenciado o fato de que qualquer totalidade contém totalidades a ela 
subordinadas – totalidades internas e inferiores – e esta contida em totalidades mais abrangentes, mais 
complexas e situadas numa escala superior; quarto – fica também evidenciado o caráter histórico, 
portanto transitório, da totalidade, de qualquer totalidade dada. Baseada em (CARVALHO, 2008). 
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privadas, assim como pela transformação dos camponeses em agroeemprendedores. “Afinal, 

são os empreendedores os principais agentes da mudança econômica, pois são eles que geram, 

disseminam e aplicam as inovações”. (VEIGA, 2001, p. 107). 

Com base na análise, para os Perímetros atingirem o estágio atual de produção 

seguindo as exigências do mercado internacional, tornou-se imprescindível acentuar a 

separação entre sujeito e objeto – marca registrada do sistema capitalista, para, em seguida, o 

trabalhador se tornar móvel e facilmente ser apropriado pelo capital.  

 

O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 
mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas aumenta em 
proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalhador não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadoria em 
geral. (MARX, 2006 p. 80). 
 

 

Nesse sentido, a universalidade do trabalho como um atributo natural da existência 

humana passa a ser substituído por um trabalho, que aparece no estado nacional-econômico, 

de acordo com Marx (2006), o trabalho efetivado e objetivado no produto passa a ser a 

desefetivação; a objetivação é a perda do objeto e a servidão do objeto; a apropriação surge 

como estranhamento, como alienação. 

Sendo assim, o trabalho, ao adquirir tais características no sistema do capital, 

transporta consigo um “desenvolvimento igual” apenas ideológico, criado na imaginação dos 

idealizadores do sistema como um princípio universal, sustentado na ideia do progresso. 

“Como a burguesia se vê a si mesma como uma força progressista, porque usa as técnicas e as 

ciências para um aumento total do controle sobre a Natureza e a sociedade, considera que 

todo o real se explica em termos de progresso”. (CHAUÍ, 1980 p.33). Nesse caso, a autora 

explica que o progresso já está dado e os homens se tornam instrumentos ou meios para a 

“história” realizar seus fins próprios, por isso, justificam-se todas as ações que se realizam 

“em nome do progresso”.   

Desse modo, o progresso se define a partir de um falseamento do “desenvolvimento 

igual” de tal forma que o caminho utilizado pelos detentores do capital para exercer sua 

dominação e assim o capital se expandir e criar mecanismos para que o que se encontra oculto 

não seja percebido pelos dominados. Os fenômenos aparecem como naturais, uma vez que a 

alienação é condição indispensável nesse processo. Conforme Chauí (2003), a alienação na 

sociedade capitalista se apresenta de três formas: 1. A alienação social – os humanos não se 
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reconhecem como produtores das instituições sociopolíticas e oscilam entre duas atitudes: em 

uma, aceitam passivamente tudo que existe como uma ordem natural ou divina; na outra, se 

rebelam individualmente contra esse outro social; 2. A alienação econômica – os produtores 

não se reconhecem nos objetos produzidos pelo seu trabalho. Estes são transformados em 

coisas; 3. A Alienação intelectual – resultando da separação social entre trabalho material 

(que produz mercadorias) e trabalho intelectual (que produz ideias).  

De acordo com a autora, as três grandes formas de alienação (social, econômica e 

intelectual), tem como causa a propriedade privada dos meios de produção, a divisão social 

das classes, a exploração econômica e a dominação política de uma classe social por outra, ou 

seja, dominantes e dominados. Smith (1984) argumenta que a “ideologia não é simplesmente 

um conjunto de ideias erradas, mas sim um conjunto de ideias radicadas na experiência 

prática, embora seja a experiência prática de uma dada classe social que vê a realidade através 

de sua própria perspectiva e, ainda assim de forma parcial”. (p.45). 

Dentro desse contexto, o desenvolvimento não pode ser igual, pois a igualdade 

substantiva não pode existir no sistema do capital. Portanto, o desenvolvimento só existe em 

seu contrário - subdesenvolvimento - desigualdade.   

Os Perímetros Irrigados implantados no Polo conforme a prática de uma única família 

– que se encontra até hoje no poder em Petrolina – se materializou por meio de um ambiente 

construído para gerar lucro. Sendo assim, um só Perímetro como o Bebedouro, efetivado nos 

anos de 1968, não seria suficiente para o capital obter vantagens, uma vez que a expansão 

geográfica deveria abarcar todo espaço rural de Petrolina e Juazeiro para, dessa forma, atrair 

tanto investidores aptos a triplicar o seu capital individual, assim como aumentar, ainda mais, 

o poder do Estado. Durante a formação de um Perímetro, logo surge a questão da qual será 

próximo espaço para o qual e o porquê de o capital poder fluir lucrativamente. (HARVEY, 

2011). 

A expansão contínua do capital na formação de novos Perímetros Irrigados teve/tem 

por intuito buscar um equilíbrio espacial para a atividade capitalista, utilizando-se do discurso 

de combate à pobreza.  Contudo, a permanente expansão do sistema, diferente do equilíbrio 

promove diferenciação entre os espaços, pois a mobilidade do capital implica a mobilidade do 

trabalho. “Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo para a 

acumulação”. (HARVEY, 2006 p. 64).  Assim, no processo de expansão, produção, 

reprodução e reprodução ampliada do capital não pode haver equilíbrio. O que existe é uma 

tendência para igualização do trabalho abstrato que resulta, por sua vez, numa diferenciação.  
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Igualização e diferenciação existem simultânea e visivelmente em todas as etapas de 

formação dos Perímetros, ou seja, desde quando ele é projeto até o momento que passa a 

produzir para o mercado. Este, segundo Chesnais (2005), é personificado não de forma trivial; 

exprime, concomitantemente, ao menos três dimensões do poderoso crescimento da finança.  

1. Concerne ao movimento de autonomia relativa da esfera financeira em relação à 

produção, mas, sobretudo, em face da capacidade de intervenção das autoridades 

monetárias; 

2. Relaciona-se ao caráter fetiche, perfeitamente mistificador, dos “valores” criados 

pelos mercados financeiros; 

3. Remete ao fato de que são os operadores que delimitam os contornos da 

mundialização financeira e decidem quais agentes econômicos, pertencentes a 

quais países e em quais tipos de transações, participarão. 

Baseados nessas dimensões, os capitalistas individuais (empresários agrícolas), com o 

apoio maciço do Estado, passaram a investir em tecnologias como um dos requisitos da 

imensa lista de exigências impostas pelos mercados: europeu, americano e asiático. Sem o 

cumprimento das exigências, a circulação dos produtos agrícolas não atingirá a escala global e 

a renda da terra, da forma que deseja o capital, não se concretizará. 

   

Os capitais individuais enfrentam um conjunto de restrições, limitações e de 
condições impostas pela estrutura e pelo desenvolvimento da economia 
maior, enquanto as regras da economia maior são um produto das relações 
de classe e de competição pertinentes ao nível de capital individual. 
(SMITH, 1984 p. 176). 

 

A aceitação das regras do mercado possibilitou aos capitalistas acumular capital 

oriundo da fruticultura (manga e uva) em toda a década de 1990 e no início dos anos 2000. 

Mas, o aumento do número de empresas instaladas no Polo, o surgimento de outros Polos de 

fruticultura no Nordeste a exemplo do Polo Açu/Mossoró, no Rio Grande do Norte; assim 

como fora do Brasil, em países da América Latina, concentrando seu capital no mesmo tipo 

de atividade, levou um alto índice da produção e de concentração da propriedade privada da 

terra.  

A competição acirrada tem conduzido contraditoriamente ao controle monopolista dos 

grandes grupos empresariais no Polo como a: Queiroz Galvão, FINOBRASA, Empresas 

ligadas à Família Coelho, AGROVALE e  Special Fruit. Harvey (2011) argumenta que: 
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os capitalistas podem usar, e naturalmente usam, estratégias espaciais para 
criar e proteger poderes de monopólio onde quer e quando quer que lhes seja 
permitido. O controle de localizações estratégico ou complexo de recursos 
essenciais é uma importante arma. Em alguns casos, o poder monopolista é 
potente o bastante para inibir o dinamismo da geografia do capitalismo, 
introduzindo fortes tendências de inércia e estagnação geográficas. A 
tendência ao dinamismo espacial advinda da busca competitiva de lucros é 
combatida pela reunião de poderes monopolistas no espaço. É exatamente 
desses centros que emanam tipicamente práticas imperialistas e clamores por 
uma presença imperial. (p.85). 
 

 

Assegura-se que a acumulação do capital conduz diretamente à concentração do 

capital e da propriedade e indiretamente à centralização do capital nos Perímetros Irrigados. 

Isso se explica pelas alterações na produção que teve seu início com a produção de hortaliça e 

especiarias (tomate e cebola) para os variados tipos de fruticultura – melão, coco, goiaba, 

acerola, e atualmente, manga e uva. Sendo que, no caso da uva, tem-se buscado diferentes 

espécies, na tentativa de diminuir os custos, o que significa, simultaneamente, a destruição de 

um capital e o forte aumento na valorização de outro concentrado em poucas mãos. Desse 

modo, explica Smith (1984) que “embora o nível de centralização cresça com o progresso da 

acumulação, ele o faz somente no contexto de uma contínua contradição entre a centralização 

e a descentralização social do capital”. (p.179).  

Como o capital não consegue sobreviver sem o trabalho, o processo de acumulação 

acarreta uma centralização espacial sem precedentes dos sujeitos que trabalham, sob o 

comando dos grandes grupos empresariais dentro e fora dos Perímetros. Assim, no período de 

safra a mobilidade dos trabalhadores entre as mesmas empresas é uma constante. Durante as 

entrevistas com os trabalhadores assalariados nas empresas, foi possível perceber como ocorre 

a mobilidade conforme a realidade que segue, tendo como base os exemplos:  

 

QUADRO 04: - EXEMPLO DA MOBILIDADE DOS TRABALHADORES 

TRABALHADOR SITUAÇÃO ATUAL MOBILIDADE 

J. A. S. - 36 anos Safrista na Queiroz Galvão AGROVALE, Vale das Uvas, 

Agrivale 

E.C.S. - 31  anos Safrista FINOBRASA Vale das Uvas, FINOBRASA, 

AGROVALE, Alpha Vale 

G.S.C. – 30 anos Safrista na Queiroz Galvão Vitis, Frutivita, Brasiluvas, 

Agrivale 

M.J.A. – 40 anos Safrista na Queiroz Galvão Queiroz Galvão, Fazenda Milano, 

Vale das Uvas, Coper Fruta. 
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A.D.P. – 37 anos Safrista Agrivale Agrivale, Brasiluvas, Mariad, 

AGROVALE 

R. F.S. – 26 anos Safrista Vitis Vitis, Vale das Uvas, Agrivale, 

Special Fruit 

FONTE: Elaboração, SOUSA. R.A.D. Pesquisa de campo, 2012. 

 

É importante mencionar que a mobilidade dos trabalhadores acarreta um uso excessivo 

de agrotóxicos, embora a Legislação brasileira assinalar que só é permitido o trabalho com o 

uso de defensivos no período de seis meses. Contudo, como ele é móvel e trabalha no período 

de safra, a contaminação é inevitável. 

Para obter o máximo do excedente do trabalho, no período de safra na AGROVALE, 

não há descanso para o almoço dos trabalhadores temporários. 

 

- A gente tem um restaurante aqui, onde os trabalhadores fixos 

almoçam e pagam por isso. Outros trazem a comida de suas casas. 

Ainda tem uma lanchonete e um restaurante interno. No período de 

safra, o principal volume de trabalhadores são os cortadores de cana- -

de-açúcar e os operadores de máquinas. Para eles, tem um restaurante 

volante ou frente de transporte. Cada frente tem um caminhão que vai 

com os caldeirões de feijão... toda alimentação é balanceada pela 

nutricionista. Ele pega uma marmita quente na hora. Essa alimentação 

é descontada em folha. A refeição é R$ 4,50 e ele paga um subsidio 

R$ 1,27, portanto, é um desconto de quase 70%. (V.J.S.V – 50 anos, 

coordenador AGROVALE, pesquisa de campo/2011). 

 

 

Por conseguinte, a atividade capitalista para Harvey (2011)  produz o desenvolvimento 

geográfico desigual em termos de dotação de recursos e de possibilidades lucrativas abertas 

pelo capital para aqueles com espirito “empreendedor”. Dessa forma, presenciam-se no Polo 

as diferenciações e especializações espaciais, tanto dentro dos Perímetros como fora deles. O 

autor ilustra que:  

 

ativos de propriedade do Estado ou destinados ao uso partilhado da 
população em geral foram entregues ao mercado para que o capital 
sobreacumlado pudesse investir neles, valorizá-los e especular com eles. 
Novos campos de atividade lucrativa foram abertos e isso ajudou a sanar o 
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problema da sobreacumulação, ao menos por algum tempo. Mas esse 
movimento, uma vez desencadeado, criou impressionantes pressões de 
descoberta de um número cada vez maior de arenas, domésticas ou externa, 
em que se pudessem executar privatizações. (p.131). 
 

 
Verifica-se, portanto, que a acumulação do capital advinda da fruticultura ocorre 

mediante a expropriação seguida da espoliação da força de trabalho, pois no momento em que 

o capital toma posse dela, transforma-a em lucro. No capitalismo, é necessário  superar os 

momentos de crise da acumulação que, no caso da agricultura irrigada, essa realiza-se em 

direção a produções de tipos diferenciados de uva ou manga, que sinalizem para redução da 

força de trabalho, consequentemente, a sua superexploração. 

 



 SEÇÃO III:O AGRO-HIDRONEGÓCIO E O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO...  

SEÇÃO 3 
 

 

O AGRO-HIDRONEGÓCIO E O PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA  

 
Sem o selo de certificação não há como alcançar o 
mercado externo. A uvapara exportação, por 
exemplo,é muito complicada. Não tem uma regra, 
todo ano muda os critérios de exigências dos selos 
e caso a empresa não cumpra ela perde e deixa de 
exportar. (J.R.L – Funcionário da Fruit Fort, 
2011) 

 
 

O agronegócio e o hidronegócio, nos últimos anos, passaram a ser a vitrine dos 

governos da América Latina, utilizada como a condição de “desenvolver” a cidade e, 

principalmente, o campo. Esse caminho, imposto pelos países ricos, seria a forma de 

integraros países pobres ao mercado internacional cujo intuito consiste emmovimentar suas 

economias,uma vez que o “novo” modelo traz como alternativa o uso de tecnologia seguida 

de pesquisas e de capacidade de gestão – fatores considerados decisivos para competição no 

mercado mundial. Desse modo, o aumento certo de produtividade elevaria o poder de 

consumo da população, especialmente, no espaço rural ondea pequena agricultura, sobretudo, 

a campesina é efetivamenteconsiderada“atrasada” marcada pela falta de valor agregado de sua 

produção. 

Com base nesse argumento, o agronegócio materializa-se nos países da América 

Latina, particularmente, no Brasil, com a expansão da agroindústria intensificada a partir das 

políticas geradas em torno do Consenso de Washington no final dos anos de 1980, que tinha 

por finalidade a aplicabilidade de uma política econômica de rentabilidade lucrativa, (corte do 

déficit público e combate à inflação); da maximização do mercado, por meio da diminuição 

do papel do Estado (ampla privatização); redução de subsídios e gastos sociais por parte do 

governo; desregulamentação do mercado de trabalho e abertura econômica, mediante 

eliminação de barreiras aos investimentos estrangeiros. Toda essa política impulsionariaos 

produtores capitalistas e/ou a integração vertical direta, a formação de grandes complexos 

industriais,a investirem no campo, ao passo que os camponeses e a pequena agricultura iam 

sendo excluídos da produção primária, já que o “desenvolvimento” da nação não mais 

dependeria de vantagens naturais e sim do mercado. De acordo com Teubal (2008), a partir
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 desse momento, a expansão agroindustrial assume outras características e, com isso, vai-se 

formando outro “modelo” de desenvolvimento agroindustrial nitidamente excludente. Para o 

autor, o modelo do agronegócio, cujo funcionamento global versa no predomínio do capital 

financeiro, orienta-se, em grande parte, rumo a uma especialização crescente em determinada 

commodities dirigidas para o mercado externo e com uma tendência à concentração em 

grandes unidades de exploração. 

O agronegócio é definido no discurso do Estadocomo um conjunto de negócios 

relacionados à agricultura, sendodividido em três partes: a) negócios agropecuários 

propriamente ditos (ou de “dentro da porteira”) que representam os produtores rurais sejam 

eles pequenos, médios ou grandes produtores; b) negócios à montante(ou “da pré-porteira”) 

aos da agropecuária, representados pela indústria e pelo comércio, que fornecem insumos para 

osnegócios agropecuários; c) negócios à jusante (ou “pós-porteira”) que são aqueles negócios 

que compram os produtos agropecuários, os beneficiam, os transportam e os vendem para os 

consumidores finais75. 

De acordo com o conceito, o uso da terra para negócio não seria possível sem o uso da 

água virtual76. Assim, justifica-se o termo agronegócio e hidronegócio. O primeiro, conforme 

Muller (1986), constituía-seno Brasil em 1980 como CAI – Complexos Agroindustrais– uma 

das tantas denominações dadas ao termo agribusiness para expressar que a agricultura 

brasileira deixava de ser tradicional para subordinar-se ao capital industrial e financeiro com o 

objetivo de aumentar a produção. Nesse sentido, com a presença da industrialização na 

agricultura, a terra-matéria perde suas forças determinadoras das condições de produção em 

favor da terra-capital voltada para o mercado externo. No final dos anos1990 e no inicio dos 

anos 2000, segundo Marcos (2008), esse termo passou a ser substituído pelo de agronegócio 

numa tentativa de dar um ar de modernidade às velhas práticas da agricultura capitalista. No 

entendimento de Delgado (2005),  

                                                             
75Conceito retirado de:Estatísticas do meio rural 2010-2011. 4.ed. / Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos; Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural; 
Ministério doDesenvolvimento Agrário. -- São Paulo: DIEESE; NEAD; MDA, 2011. 
76Compreende-se o uso do termo hidronegócio a partir da definição do que seja água virtual, que é o 
conceito utilizado para calcular a quantidade de água necessária para produzir um determinado bem, 
produto ou serviço. À primeira vista, associa-se o hidronegócio ao tratamento e distribuição de água, 
às engarrafadoras e outras atividades deste tipo, mas ele é muito mais abrangente e complexo do que 
isto. A água virtual está presente em tudo que usamos e consumimos, porque é parte de todos os 
processos de produção, direta ou indiretamente. Na prática, a água virtual é o produto do hidronegócio 
e o agronegócio é o seu principal consumidor.  
Disponível em:http://henriquecortez.wordpress.com/2007/10/11/o-hidronegocio-e-a-privatizacao-das-
aguas-por-henrique-cortez/ Acesso em: 05.06.12. 
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o agronegócio na acepção brasileira do termo é uma associação do grande 
capital agroindustrial com a grande propriedade fundiária. Essa associação 
realiza uma estratégica econômica de capital financeiro, perseguindo o lucro 
e a renda da terra, sob patrocínio de políticas de Estado. (p.66). 

 
 

Já o segundo (hidronegócio) ganha força nos ano de 1990 quando se inicia a onda de 

privatizações por concessão das chamadas “áreas aquícolas” em lagos, rios, açudes, 

reservatórios ou em pontos do litoral. Portanto, a concentração da propriedade privada dos 

bens naturais terra e água deixa explícito que os referidos bens são utilizados como valor 

econômico para troca e não como direito fundamental. 

Sendo assim, a apropriação da natureza, pelo sistema do capital, não teria outra 

finalidade que não fosseatransformação dela em um negócio lucrativo. Por essa razão, o 

campo passou a ser alvo das grandes empresas interessadas em produzir aquilo que está sendo 

requerido pelo mercado. Assim, compram terras ou contratam os empreiteiros que arrendam 

terras e provêm o maquinário, a equipe e os agroquímicos necessários para estimular a 

produção das commoditiesassociada ao uso excessivo da água. 

Segundo Teubal (2008), o agro-hidronégocio fortalece a “agricultura sem 

agricultores”. Pois, de acordo com o autor, os médios, pequenos produtores familiares e 

camponeses são desalojados por grandes produtores ou latifundiários e por empresas 

favorecidas por um processo de “monocultura”, que privilegia “economias em escala” 

orientadas para as exportações, em oposição às necessidades dos produtores familiares e à 

produção de alimentos básicos para o conjunto da população. 

Ainda que o Brasil, segundo Delgado (2005),seja marcado historicamente pela 

exportação dos produtos naturais, é exatamente no final dos anos de 1990 queo agronegócio e 

junto com ele o hidronegócio se reestruturam como uma politica “vantajosa”, tendo com base 

algumas iniciativas que, no final, convergiram para: a) um programa prioritário de 

investimento em infraestruturaterritorial com “eixos de desenvolvimento”, visando à criação 

deeconomias externas que incorporem novos territórios, meios de transporte ecorredores 

comerciais ao agronegócio; b) um explícito direcionamento do sistemapúblico de pesquisa 

agropecuária, manifesto pela reorganização da EmpresaBrasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), a operar em perfeita sincroniacom empresas multinacionais do agronegócio; 

c)uma regulação frouxa do mercadode terras de sorte a deixar fora do controle público as 

“terras devolutas”,que, declaradamente, não cumprem a função social, além de boaparte das 

autodeclaradas produtivas; e d) a mudança na política cambial, que, ao eliminar a 
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sobrevalorização, tornaria o agronegócio (associaçãodo grande capital com a grande 

propriedade fundiária, sob mediação estatal)competitivo junto ao comércio internacional, e 

funcional para a estratégia do“ajustamento constrangido”. 

Essa reestruturação da política agrícola para o campo, ordenada pela política 

macroeconômica externa e da política agrícola interna,altera completamente o sentido da 

produção, assim comoa escala de produçãodesde a concretude do Perímetro Irrigado 

Bebedouronos anos de 1960. Todavia, é nos anos de 1990, com o Perímetro Irrigado Senador 

Nilo Coelho que o agro-hidronegócio se consolida, mediante as exportações de frutas frescas 

e com ela a água, proveniente do rio São Francisco.  

Nesse contexto, o sistema do capital encontra, na fruticultura irrigada do Polo, uma 

porta de entrada no mercado internacional. Conforme Gama da Silva (2009), a dinâmica da 

fruticultura no Vale decorreu basicamente: 

 

da capacidade que os grandes produtores  tiveram de se apropriar dos 
incentivos do Estado para estruturar os polos de irrigação e constituir uma 
frente de interesses organizados em torno de suas associações, com destaque 
para a VALEXPORT, que foi capaz de exercer um poder de coordenação 
sobre a atividade e credenciar-se como interlocutor privilegiado junto ao 
Estado para influenciar as definições das politicas públicas para o setor. 
(p.82). 
 
 

 
Para o autor, a fruticultura no território do Submédio do Vale do São Francisco surgiu 

timidamente, à sombra da agroindústria e tomou um grande impulso em meados dos anos de 

1980 com a estruturação de uma base para exportação. A partir desse período, as frutas 

produzidas no Polo tiveram uma trajetória ascendente com pequenas variações no volume 

exportado em função da instabilidade das políticas cambiais e do próprio mercado externo, até 

meados dos anos de 1990. “Entretanto, é a partir de 1997 que essa tendência se consolida e a 

participação das principais frutas produzidas voltadas para mercado externo (uva e manga) 

passa a contribuir com de 90% do volume das exportações do país”. (p.84). 

Essa riqueza da produção é inerente à criação e ampliação dos Perímetros Irrigados. 

Nesse sentido, a VALEXPORT reconhece que a agricultura irrigada nos Perímetros trouxe 

para região: 

 
- melhoria de forma surpreendente e significativa, pois o emprego de 

tecnologias de manejo das culturas, a influência do setor de pesquisa e 

a irrigação localizada visamà economia do uso racional da água, 
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possibilitando alta produtividade. Tudo isso fez a produção ganhar 

visibilidade no mercado internacional atraindo-os para a região. (J.B.S 

– 32 anos -Tecnólogo em Gestão Ambiental da VALEXPORT/2011). 

 
 

Contudo, as exportações para os diversos mercados não se restringem somente ao 

quantitativo da produção, mas, paraa forma e para quem está sendo produzida cada fruta, o 

que significa cumprir as exigências impostas pelo país comprador, requisito indispensável 

para ocupar as janelas abertas para a exportação. Desse modo, alcançar o mercado global 

implica não somenteter capital para adquirir os selos de certificação77, como também para 

cumprir os requisitos dos selos, que são renovados a cada ano pelas empresas que exportam 

para Europa, América do Norte e Ásia. Segundo Cavalcanti (2009), há uma separação técnica, 

conforme países ou regiões, entre as mercadorias destinadas aos Estados Unidos, à Europa 

continental e aquelas para Europa ocidental, mas precisamente o Reino Unido. Para o Japão 

devem se submeter a outros parâmetros de qualidade.  

Por conseguinte, não há nenhuma possibilidade de exportar sem o selo de qualidade. 

Sendo assim, as empresas exportadoras do Polo, instaladas dentro e fora dos Perímetros, 

possuem os seguintes selos conforme o gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 09: - SELOS UTILIZADOS PELAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

 

                                                             
77A adoção dos selos de certificação pelas empresas produtoras de frutas significa maior aceitação no 
mercado pela garantia da qualidade e sanidade do bem que está sendo comercializado. 
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FONTE: Pesquisa de campo/2011 

 

Como as empresas exportam em maior número para a Europa e os Estados Unidos, 

então se justifica a predominância dos selos exigidos por eles: 

a) GlobalGAP (European Retailers Producers Working Group) da União  Europeia 

que substituiu o antigo Eurepegap, é um selo privado criado em 1997 por um grupo de redes 

varejistas na Europa com o objetivo de garantir a segurança dos produtos in natura oferecidos 

ao consumidor. Esta organização privada estabelece normas voluntárias para certificação de 

produtos agropecuários em todo o mundo.O referente selo contém norma "pre-farm-gate" 

(antes da saída da unidade de produção), abrangendo toda a produção desde os fatores de 

produção (plântulas, água, fertilizantes,...), passando por todas as atividades agrícolas e 

terminando com a saída da unidade de produção78; 

b) TNC (Tesco Natures Choice) apresentado no ano de 1992, é propriedade da Tesco, 

cadeia retalhista internacional, com sede no Reino Unido e é mais exigente que o GlobalGAP. 

O ProtocoloTNC foi desenvolvido com o objetivo de garantir que todos os tipos de frutas, 

vegetais e saladas, comercializados por essa cadeia, provenham de produtores que aplicam 

Boas Práticas Agrícolas, trabalham de um modo responsável em termos ambientais e com 

preocupações do ponto de vista da saúde e bem-estar dos seus colaboradores. A Tesco exige 

dos fornecedores e produtores agrícolas a realização de auditorias regulares e para isso 

contrata organismos de certificação, com auditores aprovados para assegurar uma verificação, 

independente dos critérios do Protocolo. Esse normativo é equivalente para os produtores de 

todo o mundo e está definido de modo a encorajar a melhoria contínua. Os produtores são 

encorajados a progredir, subindo do nível básico “Bronze” até o nível superior “Ouro79”;  

c) O HACCP (Hazard Analylisisand Critical Control Points - Análise de Perigos 

ePontos Críticos de Controle) é exigido pela União Europeia, Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia, Japão e EUA -é aplicado para a produção de alimentos, indústrias processadoras 

ouqualquer dependência que manipule alimentos. Esse selo foi instituído por agências como 

ado Serviço de Inspeção de Alimentos e Segurança do Departamento Norte-Americano de 

Agricultura e pela Administração de Alimentos e Drogas (FDA), como um sistema para o 

                                                             
78 Informações disponíveis em: 
http://globalgap.agrinov.wikispaces.net/1.1+O+que+%C3%A9+o+GLOBALGAP+(EUREPGAP). 
Acesso em: 07.04.12. 
79 Ver informações disponíveis em:  
http://www.codimaco.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=52f23824-56a9-4568-86a8-
1705efc67e84&m=b28. Acesso em: 07.06.12. 

http://globalgap.agrinov.wikispaces.net/1.1+O+que+%C3%A9+o+GLOBALGAP+(EUREPGAP)
http://www.codimaco.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=52f23824-56a9-4568-86a8-1705efc67e84&m=b28
http://www.codimaco.pt/custompages/showpage.aspx?pageid=52f23824-56a9-4568-86a8-1705efc67e84&m=b28
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controle científico dos processos, objetivando a eliminação de contaminantes em áreas críticas 

da produção e distribuição. Esse certificado auxilia na prevenção da contaminação dos 

alimentos, garantindo um alimento saudável contra perigos biológicos, físicos ou químicos, 

identificando as medidas preventivas necessárias e pontos críticos de controle80. Trata-se de 

uma norma de validade nacional e internacional e seus procedimentos são utilizados em quase 

todos os selos de certificação, principalmente, europeu e norte-americano. 

d) PIF (A Produção Integrada de Frutas) é um processo público de certificação 

brasileiro e sob coordenação geral do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Teve início na Europa em 1970, iniciandono Brasil com a adoção dos principais conceitos da 

produção integrada nos anos de 1998. No entanto, a regulamentação da Produção Integrada, o 

seu marco legal, foi em 2001, com a publicação das suas diretrizes básicas no Diário Oficial. 

Atualmente, há normas técnicas de PIF, já regulamentadas para a maçã, uva de mesa, 

manga,mamão, caju, melão, pêssego, citros, coco, banana, figo, maracujá e caqui. Estão 

emprocesso de regulamentação a goiaba e o abacaxi81. 

e) USAGAP selo próprio dos EUA é um similar do Eurepgap – assim como tal selo, o 

Usagap é a garantia de que os alimentos cheguem a níveis aceitos de segurança e qualidade, e 

que foi produzido de forma sustentável, respeitando a saúde, segurança e bem-estar dos 

trabalhadores, o meio ambiente, considerando as questões de bem-estar animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80Ver informações disponíveis em: www.cepea.esalq.usp.br/pdf/certificacao.pdf. Acesso em: 07.06.12. 
81 Informações disponíveis em: http://www.cepea.esalq.usp.br/hfbrasil/edicoes/39/full.pdf. Acesso em: 
08.07.12. 

http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/certificacao.pdf
http://www.cepea.esalq.usp.br/hfbrasil/edicoes/39/full.pdf
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FIGURA 06: - MARCAS DOS PRINCIPAIS SELOS UTILIZADOS PELAS 
EMPRESASEXPORTADORAS 
 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D./2012. 

 

Outros selos são utilizados em menor proporção pelas empresas no Polo conforme 

quadro que segue, contudo não deixa de ter sua importância na dinâmica interna dos 

Perímetros.  

 

QUADRO 05: - CERTICAÇÕES UTILIZADAS EM MENOR QUANTIDADE 

CERTIFICAÇÃO RESPONSÁVEL FOCO  USO NO 

SETOR 

MERCADO 

 

Criado na Europa – 
Holanda em 1959 e não 
tem fins lucrativos. 
Chamado também de 
Comercio equo e 
solidário, ou comércio 
justo, ou ainda 
comercio éticoe 
solidário. 

É um sistema de 
distribuição comercial 
inventado para fazer 
chegar aos países de 
economia avançada (do 
Norte) produtos 
provenientes de países 
de economia atrasada 
(do Sul), respeitando os 
direitos dos 
trabalhadores que os 
realizam. 

Utilizado 
principalmente 
por cooperativas de 
frutas com inserção 
no mercado 
internacional. 

O selo é reconhecido 
nos EUA e na Europa, 
sendo o Reino Unido o 
maior mercado para 
frutas com essa 
certificação. 

        UE   

USADA POR   
DIVERSOS 

PAÍSES   
             BRASIL                 EUA 

                                                            
REINO 
UNIDO 
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É uma organização sem 
finslucrativos. A 
Fundação Abrinq 
acredita no enorme 
potencial das empresas 
na contribuição para a 
melhoria da situação 
em que vivem milhões 
de crianças no Brasil, 
investindo recursos e 
articulando suas redes 
de relacionamento. 

Sua missão é promover a 
defesa dos direitos e o 
exercício da cidadania 
da criança e do 
adolescente, usando 
como estratégia a 
articulação e a 
mobilização da 
sociedade civil e 
doPoder Público para 
transformar a criança e o 
adolescente em 
prioridade. 

Criada e mantida por 
indivíduos e 
empresas. 

O seloidentifica que a 
empresa assume 
compromissos com a 
infância e adolescência 
brasileira, tendo sido 
reconhecida pela 
Fundação Abrinq com 
o título de Empresa 
Amiga da Criança. Por 
isso, agrega valor à 
imagem e se torna um 
diferencial de mercado. 

 

 

A ISO criado na Suíça 
em 1947,com sede em 
Genebra. As normas da 
ISO 9000 foram 
elaboradas por 
representantes de 
diversos países, do 
mundo inteiro. 

Sua abrangência máxima 
engloba pontos 
referentes à garantia da 
qualidade em projeto, 
desenvolvimento, 
produção, instalação e 
serviços associados; 
objetivando a satisfação 
do cliente pela 
prevenção de não 
conformidades em todos 
os estágios envolvidos 
no ciclo da qualidade da 
empresa. 

Utilizada por 
qualquer tipo de 
empresa, seja ela 
pequena, média ou 
grande, de caráter 
industrial, prestadora 
de serviços ou 
mesmo uma empresa 
governamental. 

A empresa aoadotar as 
normasISO série 9000 
e dispuser de 
documentação que 
comprove isto, ela 
demonstrará que 
administra com 
qualidade e, portanto, 
garante qualidade de 
seus produtos e 
serviços. 

 

 

São normas que foram 
definidas pela 
International 
rganization for 
Standardization - ISO 
(Organização 
Internacional para 
Padronização). 

 Diminuir o impacto 
provocado pelas 
empresas à natureza, 
porque muitas empresas 
utilizam recursos 
naturais, geram poluição 
ou causam danos 
ambientais através de 
seus processos de 
produção. 

Seguindo as normas 
da ISO 14000, as 
empresas podem 
reduzirsignificativam
enteos danos a 
natureza. 

O certificado é 
importante, pois atesta 
que a organização 
possui 
responsabilidade 
ambiental, valorizando 
assim seus produtos e 
marca. 

 

 

Definido pelos EUA 
para produto de origem 
animal - Serviço De 
Inspeção Sanitária de e 
Animais e Vegetais 

Engloba regulamentos 
sanitários, fitossanitários 
e de saúde animal, 
apresentando para cada 
fruta e vegetal algumas 
normas específica. 

Exigido pelos EUA. O selo americano é 
emitido baseado na 
obrigatoriedade do 
monitoramento de um 
representante do 
próprio Ministério da 
Agricultura        Norte-
-Americano (USDA), 
custeado pelos 
exportadores 
brasileiros. 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D./2012. 

 

A exigência do “selo de qualidade” e de sua renovação constante para que as 

mercadorias (frutas) circulemno mercado externo, evidencia a integração internacional dos 

mercados financeiros resultado da liberalização e desregulamentação que levaram à abertura 

dos mercados nacionais e permitiram sua interligação em tempo real. Todavia, os processos 

benéficos e necessários apresentados por esse modelo econômico intitulado de globalização 

implicamuma integração, que se oculta na exclusão dos pequenos produtores,tanto no interior 

dos Perímetros como externa a ele.  

http://www.fundabrinq.org.br/portal/
http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/iso-14000-.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:APHIS.svg
http://www.fundabrinq.org.br/portal/
http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/iso-14000-.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:APHIS.svg
http://www.fundabrinq.org.br/portal/
http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/iso-14000-.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:APHIS.svg
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Para os capitalistas, os excluídos são aqueles que não participam das “rodadas de 

negócios82” impostas pela nova configuração do capitalismo mundial, que, por sua vez, 

objetiva apenas a subtração da riqueza da produção dos seus produtores, algo visto pelos 

capitalistas como natural. Para eles, na medida em que os irrigantes vendem seus lotes, seja 

pela inadimplência junto ao Banco e CODEVASF, ou pela dificuldade na comercialização, o 

Perímetro passa a ser composto por produtores com espírito empreendedor, resultado de uma 

“seleção natural”. Com isso, segundo Bloch (1996), a concentração da propriedade é 

inevitável, e o perfil do irrigante é completamente alterado, passando a ser determinado pela 

capacidade técnica e de investimento na atividade frutícola e não pela produção necessária à 

sobrevivência. 

Desse modo, o uso dos selos nos Perímetros contraria o sentido das “Boas Práticas 

Agrícolas” exigido pelos grupos empresariais, embora haja auditoria feita por eles nas 

empresas que os utilizam. Estas cumprem apenas o desígnio do sistema do capital - extração 

da mais-valia, da renda da terra, principalmente, aquelas que se valem dos selos Fundação 

Abrinq e Far Traide. Para as empresas do Polo, tais selos representam a garantia da circulação 

mais eficaz do produto e, consequentemente,a renda, portanto, distancia os pobres da 

dimensão social. 

O alcance de escalas diferentes, pelas frutas frescas com a marca da qualidade, permite 

o proprietário do capital rastreá-las e, assim, comprovar a origem e a eficiência que significa 

comprovar se todas as regras impostas foram cumpridas pela empresa contratante e seus 

trabalhadores, pois, do contrário, os prejuízos são inevitáveis, o que recai sobre o trabalhador 

que poderá não ser mais contratado por aquela empresa nos períodos de safra. Cavalcanti 

(2009) ilustra que as certificações, “além do controle estrito dos aspectos fitossanitários, cada 

uma das atividades, dos ambientes de trabalho e dos trabalhadores tendem a ser 

supervisionados pela aplicação das regras”. (p.64).  

Dessa maneira, é um selo permeado denormas em todas as etapas da produção, 

culminando com a embalagem da fruta, que garante o dinamismo do agro-hidronegócio, 

dinamismo esse, considerado pelos apologistasdomercado globalizadoo caminho do 

“sucesso”, da certeza do lucro. Todavia, as vantagens do mercado global como querem fazer 

crer seus idealizadores, só existe no imaginário dos mesmos, portanto, é uma ideologia que 

traz em seu bojo a seletividade a partir dos interesses do capital.  

                                                             
82 Expressão utilizada em todas as FENAGRIs (Feira Nacional de Agricultura Irrigada) para designar 
as parcerias e os negócios fechados com os países da Europa, norte da América e Ásia. 



  O AGRO-HIDRONEGOCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO ... 

Para Chesnais (1996), o termo “global” se refere à capacidade da grande empresa de 

elaborar, para ela mesma, uma estratégia seletiva em nível mundial, pois não é todo o planeta 

que interessa ao capital, mas somente parte dele: as demais partes como áreas na África, na 

Ásia e na América Latina só são alcançadas sob a forma contraditória de sua própria 

marginalização.Por isso, certas estratégias criadas como o uso dos selos, por exemplo, é 

global para as empresas, mas é integradora ou excludente para os outros, quer sejam países, 

outras empresas e,especialmente, os trabalhadores.  

Nesse contexto, o que diferencia o atual tempo histórico do passado em que o país era 

um grande exportador de produtos naturais é que agora as empresas recorreram a novas 

combinações entre os investimentos internacionais, o comércio e a cooperação internacional, 

empresas intercoligadas, para assegurar sua expansão internacional e racionalizar suas 

operações, valendo-se de novas táticas que combinam uma série de atividades transfronteira. 

Assim, a globalização não existeporque nem tudo está sob o domínio do capital. O que o 

termo global faz, segundo Chesnais (1996), 

 

é esconder uma das características essenciais da mundialização que é 
justamente integrar, como componente central, um duplo movimento de 
polarização, pondo fim a uma tendência secular, que ia no sentido da 
integração e da convergência. A polarização é em primeiro lugar interna a 
cada país. Os efeitos do desemprego são indissociáveis daqueles resultantes 
do distanciamento entre os mais altos e os mais baixos rendimentos, em 
função da ascensão do capital monetário e da destruição das relações 
salariais estabelecidas (sobretudo nos países capitalistas avançados) entre 
1950 e 1970. Em segundo lugar, há uma polarização internacional, 
aprofundando brutalmente a distância entre os países situados no âmago do 
oligopólio mundial e os países da periferia. (p.37). 
 

 

Nesse sentido, o interesse dos grandes grupos empresariais externos pelas frutas 

frescas do Polo é impulsionado pelosistema do capital – extração da renda e do lucro 

proveniente da exploração da força de trabalho velado no selo de certificação de qualidade. 

Isso porque, conforme Chesnais (1996) “o uso dasterras, bem como todos os recursos 

naturais, renováveis ou não, foi submetido ainda mais estritamente às leis do mercado e do 

lucro capitalista. Produtividade é a palavra chave [...]” (p.42 e 43). 

É com base exclusivamente no mercado que ciência e tecnologia se unem com 

finalidade de produzir no Polo cultivos para a troca, principalmente, uva e manga. Com os 

custos elevados da produção de uva e a grande concorrência, a produção de manga vem 
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ganhando bons resultados no mercado. Para o empresário (F. M. - 48 anos – Fazenda 

Muranaka), 

 - quem está produzindo manga agora vai vender melhor. 

 

- 70% dos trabalhadores braçais da Europa e EUA comem manga. 

 

- Manga é monocultura, não é para pequeno produtor que possui 6 ha. 

 

- o faturamento da uva é elevado e a rentabilidade baixa, exemplifica: 

1 ha de manga – fatura R$ 30.000,00 e 1ha de uva fatura 

R$150.000,00. 

 

- o lucro da manga é 100%. (P. R. F – 49 anos Engenheiro Agrônomo 

Fazenda Fortaleza). 

 

Os gráficos a seguir indicam a expansão da manga no Vale. 

 

GRÁFICO 10: - EXPORTAÇÃO DE MANGAS BRASILEIRAS - TONELADAS 

 

FONTE: IBRAF/VALEXPORT/2011 
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GRÁFICO 11: - EXPORTAÇÃO DE MANGAS BRASILEIRAS - US$ 

 

 

FONTE: IBRAF/VALEXPORT/2011 

 

A ascensão da manga, no mercado externo, explica-se pela crise na exportação da uva 

e, a certificação é um dos motivos, além da concorrência e do dinamismo do próprio mercado 

no sistema do capital, que tem tornado a venda desse cultivo incerta; boa parte das vendas 

passou a ser efetuada em consignação e terceirizada. Esse fato é muito típico na Europa, 

quando a empresa não consegue colocar um representante direto dela, para ficar atento ao 

momento que a janela se abre para determinado cultivo. 

Nesse sentido, justifica-se a expansão da produção da manga para resolver o problema 

da sobreacumulação da uva. Harvey (2011) atribui ao fato de acumulação por espoliação, 

quando o capital se abre a novos terrenos de acumulação. É esse o contexto do agro-

hidronegócio atuar em todos os setores da economia: o primário (agropecuária, extração 

vegetal e mineral), secundário (indústria) e terciário (distribuição e comercialização). A 

maior parte da atividade desse modelo se concentra na indústria e distribuição e uma pequena 

parte está na agropecuária, embora seja esse setor o seu núcleo de ação como definidor para o 

repasse das comoditties. Por conseguinte,  

 

 

o resultado é a criação periódica de um estoque de ativos desvalorizados, e 
em muitos casos subvalorizados, em alguma parte do mundo, estoque que 
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pode receber um uso lucrativo da parte de excedentes de capital a que faltam 
oportunidades em outros lugares. (HARVEY, 2011 p, 125). 
 
 
 

Nessa interpretação, percebeu-se que todas as empresas entrevistadas possuem outros 

empreendimentos além da agricultura, justamente para que a acumulação por espoliação 

ocorra. 

 
FIGURA 07: - DOMÍNIO DO AGRO-HIDRONEGÓCIO 

 
 
 

 
 
 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R. A. D. Pesquisa de campo/2011. 
 
 

Toda a criação de um mercado global, propagandeado no Polo como sinônimo de 
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esfera de atividade produtiva, que atinge, dentro de cada país, somente uma parte da 

população, tanto nos países industrializados como nos países em desenvolvimento. A parte 

excluída pelo modelo tido “moderno” logo é incluída na sociedade capitalista para produção,  
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humano, de diferentes qualificações. Mas é a esfera financeira que comanda, cada vez mais, a 

repartição e a destinação dessa riqueza”. (CHESNAIS, 1996. p. 15). 

Sendo assim, os preceitos criados pelo agro-hidronegócio fazem concentrar cada vez 

mais a produção da riqueza e, com ela, a terra e a água, consequentemente, expulsa os 

camponeses da terra ou retira sua autonomia de proprietários, tornando-os proletários sem 

terra ou com terra. 

3.1 O AGRO-HIDRONEGÓCIO – O DOMÍNIO ESCALAR DO SELO GLOBALGAP 

A necessidade do livre comércio teve início justamente porque as potencias mundiais 

EUA e União Europeia precisavam reestruturar sua produção agrícola para permitir a 

expansão do sistema do capital com o surgimento de novas empresas e o fortalecimento 

deoutras já existentes. Harvey (2012) explica isso, ilustrando que: 

 

a criação e recriação de relações de espaço cada vez mais novas para a 
interações humanas é uma das conquistas mais marcantes do capitalismo. A 
reorganização drástica da paisagem geográfica da produção, da distribuição 
e do consumo com as mudanças nas relações de espaço não é apenas uma 
ilustração dramática da tendência do capitalismo para aniquilação do espaço 
no decorrer do tempo, mas também implica ataques ferozes de destruição 
criativa [...]. (p.155). 

 

Portanto, é no contexto da globalização da economia que o espaço adquire uma 

importância significativa, na medida em que é utilizado plenamente para sua expansão e 

reprodução ampliada. Sendo assim, a distância física que separa o Vale do São Francisco no 

Nordeste do Brasil da Europa e EUA torna sem importância quando se leva em conta os 

desígnios do capital na busca pelo lucro. Retorna Harvey (2012) para ilustrar que: 

 

 

Os problemas de distância têm um papel cada vez menor na limitação da 
mobilidade geográfica do capitalismo. Isso não significa, porém, que as 
diferenças geográficas não importam mais. Precisamente o contrário: o 
capital altamente móvel presta muita atenção até mesmo nas pequenas 
diferenças nos custos locais porque geram lucros mais elevados. (p.133). 
 

 

É exatamente nesse “livre” mercado que, ao circular pelos hiper, super, minimercados, 

centrais de abastecimento, mercados Municipais em países europeus como Portugal, que se 
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encontra o resultado do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores e trabalhadoras no Polo 

Juazeiro/Petrolina. Encontram-se: mangas de tipos diferentes, mamão papaia, limas e uvas 

vindas diariamente por transporte aéreo ou a mais simples via transporte marítimo.  

 

FOTO22: - MANGAS DO POLO – EMPRESAS: SECCHI AGRÍCOLA E 
FINOBRASA 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, Portugal 2011 

FOTO 23: - MAMÃO DO POLO JUATZEIRO/PETROLINA 
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SELO - 
GLOBALGAP 

INSUMOS 

EMBALAGEM 

TRANSPORTE 
EMPRESAS 
AVALIADORAS 

FONTE: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, Portugal 2012. 

A questão da extração da renda fundiária não está somente na parceria entre 

produtores e vendedores, seja na área da União Europeia, seja nos EUA, mas, sobretudo, nas 

empresas que surgem em todas as etapas da produção para também retirar sua parte da renda, 

até as frutas chegarem ao destino final, que é o consumidor. 

 

FIGURA 08: - EMPRESAS QUE EXTRAEM RENDAS COM O SELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, Portugal 2012. 

 

Vale salientar que as empresas avaliadoras, mais precisamente, as que trabalham com 

o selo globalgal83 têm conseguido certo destaque em virtude da propaganda feita sobre o 

                                                             
83TÜV RHEINLAND é tida como referência na certificação globalgal. O Grupo TÜV Rheinland é um 
dos maiores em certificações no mundo. Fundada na Alemanha há 140 anos e a cerca de 30 anos, 
iniciou seu processo de internacionalização, a partir da Europa.  A marca TÜV Rheinlandestá presente 
em milhares de produtos ao redor do mundo, garantindo que são seguros para usuários e 
consumidores. No Brasil, é subsidiária de um dos maiores grupos de certificação, inspeção e 
gerenciamento de projetos, é referência na certificação de fazendas pela GLOBALGAP , as normas e 
procedimentos comuns mais conhecidos e aceitos nos mercados europeus. Cerca de 90 fazendas 
produtoras de frutas são certificadas anualmente no Brasil pela TÜV Rheinland. Isso representa entre 
15% a 20% de participação de mercado à empresa, que atua fortemente no Nordeste, mais 
especificamente na região de Petrolina e Mossoró, e que agora expande sua atuação para o Sudeste, na 
cidade mineira de Janaúba, em novo projeto em parceria com o SEBRAE. Disponível 
em:http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=74416. Acesso em: 23.11.12. 

http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=74416
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mesmo. Em Portugal, uma das empresas avaliadoras visitadas indica qual é seu papel no 

processo de comercialização dos produtos agrícolas.  

 

- Nós somos um organismo de certificação e entramos como uma 

entidade independente, portanto, verificamos se os produtores estão ou 

não a cumprir os requisitos determinados pelo selo globalgap, que 

também exige que nós sejamos credenciados por um sistema de 

acreditação, em nosso caso é o IPAC (Instituto Português de 

Acreditação). Assim, os produtores que querem comercializar com a 

bandeira do selo, pagam a empresa e a empresa repassa a parte para o 

globalgap. Não são os produtores que somente cumprem regras, nós 

também, temos requisitos a cumprir como empresa para podermos 

atestar a circulação dos produtos dentro da União Europeia, por isso 

usamos o logotipo da Comunidade Europeia, como também fora dela. 

(J.S – responsável pelo Departamento de certificação da empresa 

CODIMACO - Controle e Certificação de Produtos Agroalimentares -

Pesquisa de campo, Cadava/PT 2012). 

 

 

O selo globalgap, antes mesmo de se especializar, já era uma realidade na área da 

Política Agrícola Comum europeia84 o chamado eurepgap – lançado em 1997 pelo Retailer 

Produce Working Group (EUREPGAP). 

Vê-se que a existência de um selo faz parte da política de qualidade dos produtos 

propagandeados pela reforma da PAC em 1992 para atender aos grandes produtores que 

exigiam do Estado o desenvolvimento de um referencial de certificação com aceitação 

generalizada dentro da área dos países membros da PAC. O EUREPGAP criado por estes 

vinha acirrar a competição porque propagandeava as boas práticas Agrícolas (Good 

Agriculture Practices – GAP), realçando a importância da Produção Integrada e da proteção 

das condições de trabalho agrícola. Em contrapartida, era também uma estratégia para impedir 

a produção dos pequenos agricultores uma vez que para obter o selo erapreciso dispor de certo 

capital. 

 

                                                             
84 A Política Agrícola Comum será tratada com detalhes no capítulo 5. 
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- Alemanha criou o selo e os supermercados passaram a exigir boas 

práticas agrícolas dos produtores e para provar que os mesmos estão a 

cumprir as regras, contratam um organismo de controle e certificação 

para serem auditados e terem o certificado. (J.S – responsável pelo 

Departamento de certificação da empresa CODIMACO - Controle e 

Certificação de Produtos Agroalimentares -Pesquisa de campo, 

Cadava/PT 2012). 

 

 

Na medida em que o comércio agrícola foi sendo imposto pelas regras da OMC 

(Organização Mundial do Comércio), um número cada vez maior de produtores e retalhistas 

em todo o mundo, para poder entrar no mercado europeu, foi aderindo ao conceito eurepgap 

que começou a ganhar significância global. Sendo assim, o alcance do selo em diversos países 

do mundo conduziu a transformação do nome em 2007 de eurepgap para globalgap85. 

A data da alteração do nome do selo, estrategicamente, coincide comuma das mais 

significativas reformas da PAC 2007/2013, momento em que há um reforço à política de 

qualidade alimentar e ao Programa Desenvolvimento Rural na área da PAC e em outros 

continentes. Assim, a liberação do livre comércio no setor agrícola e da pecuária significa a 

exigência do uso do selo, caso a produção queira sair da escala local e nacional para atingir a 

global.  

Desse modo, o uso do selo significa para a UE e OMC igualdade na circulação dos 

produtos. Todavia, a existência das certificações foi uma forma de aumentar a desigualdade já 

visível entre os países e acirrar a competição em escala global, regra essencial no Programa de 

Desenvolvimento Rural, reforçado na reforma 2007/2013.  

Pelo gráfico que segue, pode-se perceber que a Europa continua a proteger seu 

mercado como sempre foi o propósito primeiro da Política Agrícola Comum. Entretanto, a 

produção europeia volta-se para cultivos criativos, modernos, raros no mercado.Segundo os 

                                                             
85Como já tratado no item anterior, o globalgap uma organização privada que estabelece normas 
voluntárias para a certificação de produtos agrícolas em todo o mundo, cujo secretariado está baseado 
na Alemanha. O seu objetivo é estabelecer normas de Boas Práticas Agrícolas (BPA) que incluem 
diferentes requisitos para os vários produtos, adaptáveis a toda a agricultura mundial. O GLOBALGAP  
conta com membros voluntários que se dividem em três grupos: produtores/fornecedores, 
retalhistas/distribuidores alimentares e membros associados (ex. fornecedores de fatores de produção 
para a agricultura, organismos de certificação). Disponível em: 
http://www.infoqualidade.net/SEQUALI/PDF-Sequali-07/Page%2019-22.pdf. Acesso em: 23.11.12. 

http://www.infoqualidade.net/SEQUALI/PDF-Sequali-07/Page%2019-22.pdf
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idealizadores da PAC, o que não é produzido na Europa, ela exige essa produção nos países 

pobres.  

 

GRÁFICO 12: - PRODUTORES CERTIFICADOS POR CONTINENTE 

 

FONTE: Informações - GLOBALGAP - 2009. Disponíveis em: 
http://www.infoqualidade.net/SEQUALI/PDF-Sequali-07/Page%2019-22.pdf. Acesso em: 25.11.12. 

Comprova-se com o gráfico que: 

 

Os processos de acumulação do capital não existem, obviamente, fora dos 
respectivos contextos geográficos e essas configurações são por natureza 
bastante diversificadas. Mas os capitalistas e seus agentes também têm um 
papel ativo e fundamental na alteração dessas configurações. Novos espaços 
e relações espaciais estão sendo produzidos constantemente. Fazem-se redes 
de transportes e comunicação totalmente novas, cidades que se esparramam 
e uma paisagem agrária muito produtiva. Grande parte das terras foi 
desmatada, os recursos foram extraídos das entranhas da terra; habitats e 
condições atmosféricas (tanto local como globalmente) foram modificadas. 
(HARVEY, 2012 p. 120). 

 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a existência de selos de qualidade, dentre eles o 

globalgap, faz parte de toda uma política de favorecimento aos grandes capitalistas. 
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3.2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SELO IG (INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS) NO 
VALE DO SÃO FRANCISCO  

De acordo com INPI86 (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), o selo IG 

(Indicações Geográficas) tem por finalidade mostrar que “o produtoapresenta uma origem 

geográfica específica e que possui qualidades e reputação vinculadas ao local geográfico”87. 

As Indicações Geográficas são divididas em duas espécies. 88:  

a) Indicações de Procedências (IP) - esta espécie valoriza a tradição produtiva e o 

reconhecimento público de que o produto de uma determinada região possui uma qualidade 

diferenciada. Essa é caracterizada por ser área conhecida pela produção, extração ou 

fabricação de determinado produto; 

b)Denominação da Origem (DO) - espécie em que as características do território 

agregam um diferencial ao produto. Define que uma determinada área tenha um produto cujas 

qualidades sofram influência exclusiva ou essencial por causa das características daquele 

lugar, incluídos fatores naturais e humanos. Em suma, as peculiaridades daquela região devem 

afetar o resultado final do produto, de forma identificável e mensurável. 

No Vale do São Francisco, o pedido de Indicação de Procedência (IP) foi aprovado em 

2009 (ver marca que segue), somente para empresas e agricultores filiados à União das 

Associações e Cooperativas dos Produtores de Uvas Finas de Mesa e Mangas, especialmente, 

as do Polo Juazeiro/Petrolina.(Ver tabela de preços para concessão do registro).A posse da IP 

garante aos produtores um instrumento comercial importante para competir nos mercados do 

Brasil e do exterior. Conforme Lima (2009), Técnica da Embrapa, as regras do selo vão de 

cuidados com a produção a características finais da fruta, como coloração, tamanho e teor de 

açúcar. Para ela, "a ideia é que só os melhores (produtores) ganhem o direito de usar o selo”. 

Atualmente, temos no país 14 Indicações Geográficas registradas: 12 Indicações de 

Procedência – vinho do Vale dos Vinhedos, café do Cerrado Mineiro, carne do Pampa Gaúcho da 

Campanha Meridional, couro acabado da Vale dos Sinos, cachaça de Paraty, manga e uva do ale do 

Submédio São Francisco, vinho e espumantes de Pinto Bandeira, capim dourado do Jalapão, panelas 
                                                             
86Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Tem 
por finalidade principal - executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade 
industrial, segundo a Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI/96), com as seguintes 
atribuições: concessão de patentes, registro de marcas, averbação de contratos de transferência de 
tecnologia, além de conceder outros registros. Definição disponível em: 
www.tecpar.br/appi/Basico_NITs/Basico.../IndicacoesGeograficas.pdf. Acesso em: 18.07.12. 
87 Definição disponível em: www.tecpar.br/appi/Basico_NITs/Basico.../IndicacoesGeograficas.pdf. 
Acesso em: 18.07.12. 
88 Divisões e definições obtidas no catálogo das Indicações Geográficas, criado pelo SEBRAE em 
parceria com o INPI. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-
sebrae/consultoria/indicacao-geografica/catalogo_ig.pdf. Acesso em: 31.08.12. 

http://www.tecpar.br/appi/Basico_NITs/Basico.../IndicacoesGeograficas.pdf
http://www.tecpar.br/appi/Basico_NITs/Basico.../IndicacoesGeograficas.pdf
http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/indicacao-geografica/catalogo_ig.pdf
http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/indicacao-geografica/catalogo_ig.pdf


  O AGRO-HIDRONEGOCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO ... 

de barro de Goiabeiras, café da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais, doces de Pelotas e queijo do 

Serro –, e 2 Denominações de Origem: arroz do Litoral Norte Gaúcho e camarão da Costa89.  

 

FIGURA 09: - SELO UTILIZADO PELA IG DO POLO JUAZEIRO/PETROLINA 

 

FONTE: INPI/201190.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Informações disponíveis em: http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-
sebrae/consultoria/indicacao-geografica/. Acesso em: 19.07.12. 
90Disponível em: http://www.tecpar.br/appi/Basico_NITs/Basico_2011/IndicacoesGeograficas.pdf. 
Acesso em: 09.09.12. 
 

http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/indicacao-geografica/
http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/consultoria/indicacao-geografica/
http://www.tecpar.br/appi/Basico_NITs/Basico_2011/IndicacoesGeograficas.pdf
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TABELA 10: - TAXAS PAGAS AO INPI PARA CONCESSÃO DA IG 
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FONTE: -INPI/2011. Disponível em: 
http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=103: Acesso: 
01.08.12. 
 

Para o INPI, a ideia da proteção legal do produto, surgiu quando se percebeu que 

alguns cultivos oriundos de determinados territórios apresentavam características específicas, 

atribuíveis à sua origem geográfica, como a uva e a manga do Vale do São Francisco cujos 

atributos de temperatura e luminosidade induzem também características originais nessas 

frutas como o aumento da atividadefisiológica das plantas, que podem ser manejadas para 

produzirem em qualquer período do ano e, no caso das videiras, colher duas safras anuais. 

Para isso, o uso da ciência tornou-se indispensável, assim como o capital empregado. É nesse 

sentidoque o INPI/SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) 

(2011)mostra as Indicações Geográficas como ferramentas coletivas de valorização de 

produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. Elas possuem duas funções em 

principal: agregar valor ao produto e proteger a região produtora. 

O aspecto fundamental a considerar, num primeiro momento, é aquilo que o selo IG 

compreende como valorização dos produtos tradicionais a determinados territórios e, num 

segundo, a proteção da região produtora.  

Produtos tradicionais historicamente são ligados a povos tradicionais e seu modo de 

vida. Este, por sua vez, segundo Marques (2004) se concretiza mediante a “transmissão e 

reprodução entre gerações de práticas e valores, apresentando mudanças num ritmo mais lento 

que a modernidade. A tradição é uma forma social típica entre os camponeses, que, diante da 

sociedade moderna, se afirma em oposição à sua logica dominante”. (p.153). 

A análise de Marques sinaliza para o entendimento que a valorização dos produtos 

tradicionais vai além da criação de um selo enquanto modelo para garantir ao consumidor a 

qualidade do produto, assim comoamelhor renda aos produtores. Para a autora, proteger a 

historia, tradição e biodiversidade, como recomenda as Indicações Geográficas tem um 

sentido contrário ao modo de vida camponês, na medida em que o interesse das IGs é de 

assegurar aos produtores competividade, melhorremuneração dos produtos pela diferenciação 

proporcionada pelo reconhecimento no mercado, consequentemente, melhor renda.  No 

universo dos povos tradicionais, a exemplo dos camponeses, as coisas não ocorrem por 

imposição de um modelo estabelecido como o selo determina, mas por uma necessidade que 

parte da família e não do mercado.  De acordo com Marques (2004), o modo de vida 

camponês é a “forma como um determinado grupo social ou comunidade manifesta a sua 

cultura” (p.153), conceituadopela mesma, “como um conjunto de práticas, valores e 

http://www.inpi.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=103
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significado definidos em movimento de reprodução, o qual enfrenta oposição de outros 

grupos ou classes sociais”. (p.153).  

A UNIVALE (União das Associações e Cooperativas dos Produtores de Uvas de Mesa 

e Mangas do Vale do Submédio São Francisco) é a detentora do registo IG. Estão incluídos, 

342 produtores beneficiados com a indicação, distribuídos em 12 associações e cooperativas, 

que integram a UNIVALE, o que corresponde a mais de 90% dos produtores da região de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Ressalta-se que nem todos os agricultores e empresas irão se 

valer da IP conferida pelo INPI. Por se tratar de uma marca, apenas os filiados à União das 

Associações e Cooperativas dos Produtores terão direito. Contudo, o selo não será aferido 

para todo o volume de produção dos associados. O uso requer o atendimento a padrões de 

qualidade e técnicas de produção das frutas, instituídos em regulamento aprovado pela própria 

associação91.  

A Indicação de Procedência para manga e uvas finas de mesa concedida não significa 

que, historicamente, esses cultivos eram desenvolvidos por pequenos produtores familiares e 

camponeses. Essa realidade é recente e se dá por uma necessidade de grandes produtores 

capitalizados e não por um costume local. Portanto, é um “modelo” criado,em geral, para 

empresários que trazemem seu bojo o lema – os melhores vencerão - uma vez que é preciso 

dispor de capital para seguir as normas do selo e da própria união dos associados e 

cooperados.  Desse modo, as regras criadas a partir do mercado destroem a tradição e a 

cultura, contrariando o que está explicito no selo: “Os produtos com Indicação Geográfica 

englobam atributos que incluem a satisfação do consumidor em adquirir algo que contribui 

para a preservação de uma tradição e de identidade cultural”92. É importante frisar que o 

termo identidade utilizado nas Indicações Geográficas é tão somente um paradigma da pós-

modernidade. Busca-se o indivíduo como leitura social e não classe social, pois o homem 

enquanto ser social é um ser individual.  O tempo histórico não tem significado, é negado, o 

que importa é a representação de uma história criada pela imposição e vendida como tradição 

cultural93. Para Martins (2003a), 

 

                                                             
91Baseadas em informações disponíveis em:http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/uvas-
finas-de-mesa-e-mangas-cultivadas-no-vale-do-submedio-sao-francisco-ganham-selo-de-indicacao-de-
procedencia/. Acesso: 20.06.12. 
92 Entrevista concedida pela coordenadora de Incentivo à IG, Patrícia Saraiva, esclarecendo dúvidas 
sobre o registro. Disponível em: https://www.fao.org.br/igvpa.asp. Acesso em: 08.07.12. 
93 Análise do termo identidade na sociedade capitalista baseado em informações de notas de aula da 
disciplina Teoria Agraria proferida por CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz, em: 19.01.09. 

http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/uvas-finas-de-mesa-e-mangas-cultivadas-no-vale-do-submedio-sao-francisco-ganham-selo-de-indicacao-de-procedencia/
http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/uvas-finas-de-mesa-e-mangas-cultivadas-no-vale-do-submedio-sao-francisco-ganham-selo-de-indicacao-de-procedencia/
http://www.cpatsa.embrapa.br/imprensa/noticias/uvas-finas-de-mesa-e-mangas-cultivadas-no-vale-do-submedio-sao-francisco-ganham-selo-de-indicacao-de-procedencia/
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O mundo do camponês e a identidade do camponês não são necessária ou 
fundamentalmente constituídos por antagonismos internos à sua situação 
social. Eles são destruídos pelos antagonismos sociais. Se eventualmente 
houver antagonismos entre o camponês e o proprietário da terra, o que é 
menos comum na situação brasileira, esse é um antagonismo que vem de 
“fora” da situação camponesa. (p.81). 

 
 

Nesse sentido, as IGs são analisadas pelo SEBRAE como positivas para as economias 

locais e dinamismo regional porque proporcionam o real significado da criação do valor local. 

É um antagonismo, quando se depara com a realidade e se percebe que “o valor local” é 

criado em beneficio de uma classe – a que dispõe de condições para controlar a riqueza da 

produção cujo valor tem um único significado – troca no mercado, para obtenção do lucro - 

representado pela fórmula, segundo Marx (2008). 
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Um modelo criado como símbolo de “desenvolvimento local” na análise de Shanin 

(2008) é inútil e perigoso. Segundo esse autor, modelos são modelos e é importante que isso 

seja destacado para que se possa notar a diferença existente entre o conceito e a realidade; 

caso contrário, perde-se a capacidade de entender a realidade. Por essa razão, o modelo de 

produção da uva e manga imposto pelosdiversos selos, especialmente, o IG, tem um grande 

distanciamento da economia familiar, do valor estabelecido pelo modo de vida familiar. Para 

Shanin, 

 

a economia familiar tem seus próprios modelos, suas próprias estruturas e 
seu próprio significados primordial que não desaparece. Por isso, sob certas 
condições, a economia camponesa é mais eficiente do que economias não 
camponesa. Os membros da família e o modelo familiar básico de bem-estar 
econômico estão envolvidos de forma particular num sistema de uso do 
trabalho que não é trabalho assalariado, mas trabalho familiar. Daí a sua 
capacidade para resolver problemas que outros tipos de economia não 
resolveriam de uma maneira tão eficaz e pouco dispendiosa. (p.27) 
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Diante do exposto, não é um modelo copiado da Europa e aplicado no Vale do São 

Francisco ou em outro local do Brasil que garantirá a “ordem e progresso94” de determinado 

território, mas o respeito aos que utilizam a terra como condição de sua existência, enquanto 

valor de uso.  

Nesse entendimento, território difere da forma utilizada pela IG. Para os idealizadores 

do selo, território é tão somente um recorte geográfico que se diferencia de outro pela 

qualidade do produto produzido e pela quantidade expressiva para alcançar escalas 

diferenciadas. Assim, as IGs isolam as áreas pela produção de uma suposta “cultura95” como 

se elas não fizessem parte de uma totalidade, justamente porque são tidas como “melhores”. 

Por essa razão, a agricultura irrigadado Polo Juazeiro/Petrolina, com as características 

climáticas associadasao uso intensivo de tecnologia, é tida como diferencial que a separa de 

outras partes do Brasil e de todo planeta.  

Nesse sentido, é necessário ocultar as contradições advindas da concretude da 

concepção de território. Este, por sua vez, na Geografia Crítica, expressa conflito de classe, 

relações de poder, apropriação do espaço96. Dessa forma, entender as relações, que perpassam 

a utilização dos selos no Polo, é entender território, segundo Conceição (2005), como 

“categoria fundamental, pois permite observar que a espacialização da miséria se territorializa 

a partir das relações de poder, de domínio dos fluxos de mercado,controlados por quem 

domina o afluxo de capitais”. (p.169). Seguindo essa análise, ser proprietário do capital é 

imprescindível à obtenção de qualquer selo, particularmente, o IP, significa que, nesse 

universo, os pequenos produtores, sejam camponeses ou não, estão fora. 

Contudo, como o lucro não é objetivo dos pequenos produtores em especial, 

camponeses, o selo passa a não ter nenhuma importância. Para eles, na interpretação de 

Marques (2004),a terra para o trabalho é o importante. Desse modo, território passa a ser 

 

o lugar da realização de um presente não ausente, onde a mediação das 
abstrações concretas é relativizada, dando vez a uma inserção mais imediata 

                                                             
94 No catálogo das Indicações Geográficas, logo na página 12 é estampada a Bandeira do Brasil com a 
frase “Ordem e Progresso”, o que, de forma velada, sinaliza que é selo uma alternativa de sair das 
crises financeiras e, assim, manter a ordem, o consenso e obter progresso. Em análises aos documentos 
do selo, fica evidente que o individuo é que deve procurar as melhorias ou quando muito associado a 
outros somente como um requisito do selo, mas na prática todos competem entre si. 
95 Nesse caso, cultura está ligada a cultivo, ou seja, tipo de cultivo, aquilo que é produzido na terra. 
CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz.  Notas de sala de aula, da disciplina História do Pensamento 
Geográfico, 27.05.10. 
96 CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz.  Notas de sala de aula, da disciplina História do Pensamento 
Geográfico, 11.05.10.  
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das pessoas no munda da vida. É o lugar da apropriação, do uso e da 
realização do trabalho não alienado. (p.155). 

 

 

Dentro dessa interpretação, percebe-se que o discurso de valorização dos produtos 

tradicionais em quevale a IG é, na verdade, uma artimanha do sistema do capital para manter 

o território sobre seu controle, desenvolvendo cultivos como a manga e uva fina de mesa, no 

Vale do São Francisco, contrários aos que eram feitos pelos pequenos produtores familiares, 

camponeses e ribeirinhos. A produção desses sujeitos era voltada paraagricultura de chuva  e 

agricultura de beira-rio97cujo sistema de irrigação era executado, a princípio, com rodas 

d‟água. Na primeira, destacava-se o cultivo de: feijão de corda e macassar, mandioca e milho; 

já, na segunda, desenvolvia-se: cebola, arroz, feijão mulatinho, melancia, melão, tomate e 

uva. Esta, mesmo plantada de forma tradicional na margem do rio, já nasceu como um 

negócio empresarial, tendo início em Floresta PE e, mais precisamente, em Santa Maria da 

Boa Vista PE (com produção de uva “in natura” atrelada à vinicultura). Somente a partir dos 

anos de 1985, a fruticultura se firma no Polo Juazeiro/Petrolina; portanto, este cultivo nada 

tem de tradicional.  

É relevante frisar que a produção de uva é também um destaque na produção de vinho 

do Valee tem servido para expandir o turismo agrícola. “Além de agregar valor, a IG 

proporciona o desenvolvimento socioeconômico da região, a organização dos produtores e da 

produção, a valorização do patrimônio cultural e o incremento do turismo”98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 A divisão em agricultura de chuva e agricultura de beira-rio no Vale do São Francisco é encontrada 
em: ANDRADE, Manoel Correia. (1982). 
98Entrevista concedida pela coordenadora de Incentivo à IG, Patrícia Saraiva, esclarecendo dúvidas 
sobre o registro. Disponível em: https://www.fao.org.br/igvpa.asp. Acesso em: 08.07.12. 
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MAPA 07: - INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DE VINHOS NO BRASIL EM 
DESENVOLVIMENTO 99 

 

FONTE: INPI/2011- Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/enoblog/tag/do/.Acesso em: 
08.07.2012. 

 

É relevante frisar que, na medida em que o cultivo da manga e uva torna-se atividade 

promissora para o sistema do capital, as terras passam a ser apropriadas para este fim, 

consequentemente, faz desaparecer ofeijão e milho da mesa da população que vive no Sertão, 

mas, nos discursos proferidos pelos idealizadores desse modelo, a seca deixa de ser um 

problema, porque o Vale torna-se a partir da irrigação um grande “pomar”.  

                                                             
99No mundo, o Vale do Submédio São Francisco é a única zona produtora de vinho em condição 
tropical semiárida. Nesta região, e em condições irrigadas, as safras das videiras vítis vinífera podem 
ser programadas para diferentes épocas do ano, e que as vinícolas e os enólogos processam em vinhos 
espumantes, brancos e tintos, originais e de excelente qualidade. As surpreendentes características 
dessa vitivinicultura estão em fase de estudos técnico-científicos a fim de comporem o pedido de 
Indicação Geográfica (IG) paraos vinhos produzidos em condições ambientais muitooriginais. A 
Embrapa Semiárido é a instituição coordenadora desses estudos. Destaca-se que as sete vinícolas 
instaladas nos municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, e Casa 
Nova, na Bahia, processam cerca de 8 milhões de litros que já correspondem a 15% da produção 
nacional de vinhos finos. Disponível em: 
http://www.cpatsa.embrapa.br/cpatsa/imprensa/noticias/indicacao-geografica-para-os-vinhos-do-
submedio-sao-francisco. Acesso em: 09.08.12. 

 

http://wp.clicrbs.com.br/enoblog/tag/do/.Acesso
http://www.cpatsa.embrapa.br/cpatsa/imprensa/noticias/indicacao-geografica-para-os-vinhos-do-submedio-sao-francisco
http://www.cpatsa.embrapa.br/cpatsa/imprensa/noticias/indicacao-geografica-para-os-vinhos-do-submedio-sao-francisco
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Nessa concepção, Andrade (1982) afirma que “a irrigação não é um maná dos céus 

que faça crescer a produção, a produtividade, a renda etc., sem uma contrapartida”. (p.89). 

Para o autor, do ponto de vista social, ela não melhorou de forma sensível a situação do 

trabalhador, uma vez que o crescimento da produção e o enriquecimento mais rápido da classe 

dominante ocorreu em detrimento da grande maioria da população - a classe dominada.  

Sendo assim, a substituição dos cultivos tradicionais por manga e uva, reconhecidos 

pelo Estado como tradicionais e merecedores do selo IG pela alta produtividade, teve e tem 

um alto custo para os pequenos produtores. Conforme Tosta (2007), agravou a situação dos 

trabalhadores e 

 

se configurou num dos maiores exemplos de expropriação dos camponeses 
de sua terra e numa considerável mobilidade do trabalho, por conta do 
crescente desemprego no campo (isso sem falar nas condições precárias de 
trabalho apresentadas aqueles poucos trabalhadores que conseguem manter-
se no processo produtivo), além da crescente degradação da natureza, tendo 
em vista a mudança de um propósito social, para um propósito meramente 
econômico-competitivo [...]. (p.05). 
 

 

Nessa direção,verifica-se,claramente, que a funçãodo IG referente àproteção da região 

produtoraelucida a marca da IP como aquela, cuja finalidade está na valorização comercial e 

na proteção contra fraudes, coibindo o uso indevido do nome Vale do Submédio São 

Francisco nas frutas produzidas em outras regiões. Por conseguinte, como os produtos dos 

pequenos produtores não dispõemdesse selo, seus produtos deixam de ser tradicionais. 

Destaca-se que as IGs reforçam em sua segunda função, a categoria geográfica 

regiãotão utilizada pelo Estado como necessária ao “desenvolvimento”. Desse modo, a função 

do selo de proteger a região no sistema do capital significa apenas o controle e domínio da 

produção da riqueza.  

Harvey (2011) considera que as tensões e contradições no padrão geográfico da 

acumulação do capital podem dar origem a configurações geográficas, que atingem 

estabilidade, ao menos, por algum tempo. Para o autor, a região é essa configuração 

relativamente estável, pois são “economias regionais que alcançam certo grau de coerência 

estruturada em termos de produção, distribuição, troca e consumo, ao menos por algum 

tempo. Os processos moleculares convergem, por assim dizer, na produção da 

„regionalidade‟[...]”. (p.88). 

A partir dessa análise, as IGs, no Brasil e em outros países, podem ser compreendidas, 

tendo como base a explicação do Harvey (2011), quando o mesmo escreve que 
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as fronteiras de regiões desse tipo são sempre difusas e porosas, mas os 
fluxos inter-vinculados no âmbito do território produzem uma coerência 
estruturada suficiente para caracterizar a área geográfica comoalguma 
maneira peculiar com relação a todas as outras áreas de uma economia 
nacional ou supranacional.(p.89). 
 

 

A IG, no Polo Juazeiro/Petrolina, consolida, ainda mais,  

 

a formação de infraestruturas físicas e sociais tanto para apoiar a atividade 
econômica como para garantir e promulgar valores culturais e educacionais, 
e muitos outros aspectos da vida cívica, reforça tipicamente a coerência 
daquilo que começa a surgir como entidade regional no âmbito da economia 
global. Padrões de comércio e competição, bem como a especialização e a 
concentração em indústrias-chave ou com combinações e tecnologias, ou 
então em relações e capacidades de trabalho particulares, interligam 
economias regionais, de maneira frouxa, na forma de algum todo 
padronizado de desenvolvimento geográfico desigual. (HARVEY, 2005 
p.89). 

 

 

As diversas IGs, no Brasil, cujas funções de agregar valor ao produto e proteger a 

região produtora daquelas que não dispõem do mesmo produto, ligam-se a uma necessidade 

do capital, que é a extração da renda da terra, a partir da mobilidade do trabalho dos espaços 

que não dispõem das IGs. Portanto, o aparente caos da diferenciação geográfica, de acordo 

com Harvey (2012) “é uma condição necessária para a acumulação do capital começar”. 

(p.132). Sendo assim, Indicações Geográficas corresponde a Indicações de 

Desenvolvimento/Subdesenvolvimento Geográfico no interior e exterior delas.  

Seguindo a análise, para Harvey (2011),o aspecto fundamental a considerar é, 

contudo, que uma lógica territorial do poder – uma “regionalidade” -, informal, porosa, mas 

mesmo assim identificável, advém necessária e inevitavelmente dos processos moleculares de 

acumulação do capital no tempo e no espaço, e que a competição e a especialização inter-

regionais nessas e entres economias regionais se tornam, por conseguinte, um aspecto 

fundamental de funcionamento do capitalismo.  

Fica evidente que a IG enquanto criação do sistema do capitalnada tem a ver com seu 

objeto de proteção quando menciona que “o bem protegido não é o produto em si, mas os 

fatores ambientais e humanos associados a ele”. (INPI, 2011).  

No Vale, o bem protegido ao contrário do que está escrito no guia básico para obter o 

selo- Indicações Geográficas - é de fato o produto e não a natureza e oser humano enquanto 
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parte integrante dela. Esses são destruídos em nome da riqueza produzida para o mercado, 

pois, segundo Mészáros (2009),o que agora conta como necessidade não é a necessidade 

humana dos produtores, mas os imperativos estruturais da própria valorização e reprodução 

do capital. Os valores de uso se legitimam em relação aos valores de troca.  

 
Sendo assim, o trabalhador somente pode obter acesso a uma determinada 
classe e quantidade de valores de uso – correspondendo ela ou não às suas 
necessidades reais – enquanto o capital, com base na unidade reconstituída 
de necessidade (troca) e produção (reprodução), os legitima como viáveis e 
lucrativos no interior da estrutura da homogeneização corrente. (p.628). 

 

A Geografia da acumulação e da destruição criativa da terra, produzidas pelas 

Indicações Geográficas, cria conceitos “novos” para as categorias território e região, 

especialmente no Polo, a fim de mostrar que tal selo, como tudo no sistema do capital, é tão 

somente uma estratégia para produção e reprodução ampliada do capital. 

3.3 A AGRICULTURA IRRIGADA E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 O uso de tecnologia no campo, inserido num contexto de acumulação do capital, está 

simplesmente associado ao aumento da produção e produtividade para o mercado, 

consequentemente, o fortalecimento da agroindústria. Portanto, a mediação 

primárianecessária a existência humana é subordinada pela mediação secundária com o 

objetivo de assegurar à expansão do sistema do capital, especialmente pela transformação da 

terra em negócio.  

Para isso, o Banco Mundial foi concedendo financiamento ao setor agrícola nos países 

chamados “periféricos” entre eles o Brasil, com o designo de difundir os pacotes tecnológicos 

imprescindíveis ao “novo” modelo de agricultura. É nesse contexto que a agricultura irrigada 

no Brasil - Sertão nordestino - vai se efetivando por meio dos Perímetros Públicos Irrigados, 

tendo como justificativa a resolução dos problemas que emperravam o “desenvolvimento”, 

tais como a fome, desnutrição e o desemprego. Com esse discurso apologético, permitiu-se 

que as grandes corporações dos países ricos criadas pela “Revolução Verde”, munidas de 

créditos, controlassem toda a riqueza da produção dos camponeses e pequenos produtores 

desses países, além de manterem sob seu domínio a propriedade da terra direta ou 

indiretamente. 

Nesse sentido, as novas variedades agrícolas destinadas ao campo pelas grandes 

corporações consolidaram o poder das mesmas, tornando-as responsáveis pelo comércio de 

sementes, fertilizantes, produção e distribuição agrícola, obtendo com essa prática um alto 
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grau de resposta do capital aplicado, principalmente, com a criação da OMC (Organização 

Mundial do Comércio) em 1995. Essa resultou da Rodada do Uruguai100, como foi apontado, 

no Seç. 2.  Dentro dos ajustes econômicos, os países em desenvolvimento ficam praticamente 

impedidos de subvencionar suas exportações de produtos primários, uma vez que são as 

transnacionais as detentoras desse comando. 

A ideia de que a fome e a miséria se resolveriam no campo técnico-cientifico encobre 

o fato de que, no sistema do capital, elas são criadas nas contradições do próprio sistema. Por 

essa razão, Moraes Silva e Martins (2006), consideram que desde a “Revolução Verde”, o 

modelo euro-americano de modernização da agricultura caracteriza-se como um sistema de 

produção baseado na utilização intensiva de fertilizantes químicos combinados com sementes 

selecionadas, além do uso de processos mecânicos de reestruturação e condicionamento de 

solos degradados pela monocultura e no emprego sistemático de controle químico de pragas; 

portanto, é uma forma de negócio que se estabelece no campo e que não inclui os pequenos 

produtores camponeses ou não. 

Nesse caso, a fome não pode ser aniquilada, porque os ricos deixariam de ser ricos, 

deixariam de viver das benesses proporcionadas pela extração do trabalho não pago de uma 

classe desprovida de qualquer tipo de propriedade, que não seja sua força de trabalho. Assim, 

o fundamento do sistema do capital se constitui exatamente na separação entre sujeito e 

objeto, pois, do contrário, o capital enquanto força social não entraria em movimento. Marx 

(2008b) explica que 

 

se, consequentemente, o capital é transformado em propriedade comum, 
pertencente a todos os membros da sociedade, não é uma propriedade 
individual que se transformou em propriedade social. Apenas o caráter social 
da propriedade se transforma. Ela perde seu caráter de classe. (p. 35). 
 
 

Desse modo, o avanço produtivo do sistema do capital, ao invés de solucionar os 

problemas sociais que aflige a humanidade como foi propagandeado, de forma antagônica, 

lança uma parcela cada vez maior da população à categoria do trabalho supérfluo. Marx 

(2008b) argumenta que  

 

                                                             
100A Rodada foi realizada ainda sob o Gatt (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) e lançou a base 
para a criação da OMC, em 1º de janeiro de 1995. O GATT tinha seu foco no comércio de bens; já a 
OMC abrange os acordos firmados no GATT e inclui ainda acordos sobre serviços e propriedade 
intelectual.  
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o trabalhador se torna um pobre, e a pobreza se expande ainda mais 
rapidamente que a população e a riqueza. Evidencia-se assim abertamente, 
que a burguesia é incapaz de permanecer por mais tempo como classe 
dominante e de impor à sociedade, como leis supremas, as condições de usa 
própria existência. Ela não é capaz de dominar porque é incapaz de garantir 
a existência do seu escravo no interior mesmo da escravidão; porque ela se 
vê obrigada a permitir que ele decaia a tal ponto, que precisa alimentá-lo em 
vez de ser alimentada por ele. (p.29). 
 

 
Ao seguir o seu desígnio, o sistema do capital, cria e amplia o desemprego, 

consequentemente, os pobres e miseráveis. Para Mészáros (2007a)  

 

a necessidade da produção de desemprego, “enxugamento” etc., surge 
necessariamente dos imperativos produtivos antagônicos do capital que 
buscam o lucro – e a acumulação – a que não pode absolutamente renunciar, 
de modo a restringir-se de acordo com os princípios racionais e 
humanamente gratificantes. O capital deve manter seu impulso inexorável 
em direção aos seus alvos autoexpansivos, por mais devastadoras que sejam 
as consequências, ou, do contrário perde a capacidade de controlar o 
metabolismo social de reprodução. Não há interposição, nem sequer a 
mínima atenção às considerações humanas. (p.146). 

 
 

O que acontece nesse momento é a criação de programas compensatórios como o 

Fome Zero101 no Brasil, na tentativa de assegurar a existência do “escravo” parafraseando 

Marx, ou seja, do trabalho alienado, para que os proprietários do capital garantam sua 

produção e reprodução ampliada.  

Conforme Silva (2009), os problemas relativos à alimentação, podem facilmente ser 

resolvidos. Pois, para o autor, há terra suficiente, bem como tecnologia e conhecimento 

disponíveis para aumentar a produção e alimentar todos os habitantes do planeta hoje. E será 

possível alimentar a população mundial em 2050 praticamente sem expandir a fronteira 

agrícola. Ele afirma que a FAO estima que 90% do aumento da produção necessária para 

alimentar o mundo em 2050 virão de ganhos de produtividade e apenas 10% do aumento da 

área plantada. “O que falta são recursos e decisão política que permitam aproveitar o potencial 

                                                             
101O FOME ZERO é uma estratégia impulsionada pelo Governo Federal para assegurar o direito 
humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos. Tal estratégia 
se insere na promoção da segurança alimentar e nutricional buscando a inclusão social e a conquista da 
cidadania da população mais vulnerável à fome. O referido programa foi criado tendo como base o 
Projeto Fome Zero lançado no dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro de 2001, pelo Instituto 
Cidadania, passando a ser um programa do Governo Federal. Baseado em informações disponíveis 
em: http://www.fomezero.gov.br/o-que-e.  Acesso em: 20.06.12. 

http://www.fomezero.gov.br/o-que-e
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disponível. Isso reafirma a urgência de uma ação articulada para vencer a fome e o 

desequilíbrio ambiental conjuntamente”102. 

Percebe-se, nas afirmativas de Silva (2009), que ele desconsidera que o capital 

enquanto sistema sociometabólico se desenvolve de forma contraditória e desigual, 

concentrando tanto a terra, como a tecnologia e os recursos públicos, exclusivamente sob o 

domínio daqueles que mantêm o Estado e o Estado os mantêm, exatamente, porque a 

existência de ambos se efetiva, na divisão de classes sociais. Nesse caso, não há como 

disseminar a produção de alimentos em todas as partes do planeta, porque isso implicaria a 

distribuição da renda e, consequentemente, quebraria os três pilares de sustentação do sistema 

do capital - Estado-capital-trabalho.  

No entendimento do autor, não haveria fome no polo Juazeiro/Petrolina, pois a 

agricultura irrigada com modernas tecnologias e alta produtividade, por si só, já teria 

solucionado todas as dificuldades ou, ao menos, uma boa parte delas, quando se leva em 

contaque esse modelo é realidade no Polo desde os anos de 1960 com o Perímetro Bebedouro/ 

Petrolina e, em seguida, com o Perímetro Mandacaru/Juazeiro.  

É importante ressaltar que a junção entre terra–ciência-técnica no Vale se deu para 

atender à necessidade do mercado e não dos que viviam nas áreas onde foram implantados os 

Perímetros e as Barragens. Assim, a produção se especializa especificamente para o mercado 

externo com a uva, manga, vinhos, agora com citricultura, caqui, etc. É um universo de 

tecnologia que não abarca a pequena produção em nenhum aspecto. Segundo (F. M. - 48 anos 

– Fazenda Muranaka) “– manga e uva é monocultura não é para pequena produção de 6 ha, a 

rentabilidade é elevada, os pequenos não tem condição e além disso, são preguiçosos”. 

Mesmo que a pequena produção dos Perímetros Irrigados seja dotada de uma 

tecnologia considerável invalida os argumentos de Silva (2009), pois os pequenos produtores 

não dispõem de capital para entrar no jogo do mercado e competir com os grandes 

empresários cuja produção é toda voltada para atender o mercado externo e às suas exigências 

e, apesar de seus propósitos estarem ligados a produção de feijão, milho, mandioca e 

hortaliças, segundo eles, não é favorável plantá-los uma vez que a irrigação não foi pensada 

para esse fim, o que torna o custo desses cultivos muito elevado. 

Destaca-se que a monocultura caminha junto à grande propriedade e com os 

agrotóxicos, ou seja, a terra é apenas um negócio para sustentar a cadeia do agronegócio. 

                                                             
102 Artigo disponível em: https://www.fao.org.br/vernoticias.asp?id_noticia=902. Acesso em: 20.06.12 

https://www.fao.org.br/vernoticias.asp?id_noticia=902
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Nesse modelo, não há como garantir a intensa produtividade sem a utilização em larga escala 

de agrotóxicos. Desse modo, na terra da irrigação falta o básico: feijão, milho e a mandioca. 

O agronegócio inviabiliza a produção daquilo que é necessário à alimentação, tendo 

em vista sua organização baseada na monocultura e no uso intenso de agrotóxicos.  Sem o uso 

dos agroquímicos, não seria possível produzir no Polo duas safras de uvas e duas de manga ao 

ano. É a partir dessa realidade nitidamente capitalista que o empresário (F. M. - 48 anos – 

Fazenda Muranaka) ilustra “- a produção orgânica é a maior besteira”. Uma produção dessa 

natureza implicaria em uma maior demanda de trabalho e de tempo, o que não traria retorno 

rápido para os capitalistas. 

 

O capitalismo consegue avançar no campo quando o trabalho é mínimo, por 
isso mecanizam, para ter lucro. Quando o capital não produz diretamente, 
justamente porque algumas produções demandam muito trabalho, ele 
subordina a produção. (BOMBARDI 2011p. 10). 
 

 

Assim, enquanto Silva (2012) aponta que a fome é um problema de acesso e que, para 

melhorar,é necessário o aumento da produção nas áreas onde se concentra a fome; 

BOMBARDI (2011) explica que “o problema de acesso ao alimento não é questão de produção, 

de quantidade de alimento, é questão de acesso à renda”. (p. 10). O uso dos agrotóxicos na 

fruticultura expande o poder de grandes corporações que controlam o mercado desse produto 

e, contraditoriamente, recebe dele, como é o caso do Brasil - Polo Juazeiro/Petrolina, frutas 

com a marca de seus selos de qualidade em que um dos critérios é o uso de agrotóxicos como 

é o caso dos Estados Unidos. No capitalismo, a agricultura é uma indústria como qualquer 

outra, a ser conduzida segundo princípios de maximização de lucro, e o fazendeiro é um 

empresário. O mundo rural, por sua vez, é um mercado, uma fonte de trabalho, uma fonte de 

capital. Desse modo, a função do campo não é apenas a de suprir alimentos, mas também a de 

proporcionar o mais importante reservatório de força de trabalho para ocupações não 

agrícolas. (Hobsbawm, 2011) 

A questão da escassez dos alimentos da cesta básica no mercado para a população está 

justamente na expansão obstinada do sistema do capital em obter ganhos cada vez maiores. 

Nessa interpretação, a agricultura tradicional é um impedimento para tal modelo, exatamente 

porque, para aqueles que vivem no campo, a terra não é apenas uma fonte de renda, mas a 

própria estrutura de vida. Então, para que dela seja extraída a renda fundiária pelos 
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capitalistas, é preciso sujeitar o trabalho, seja ele proveniente da “fuga da terra103” ou, 

simplesmente, pela monopolização da terra pelo capital, como fazem as empresas: Caj, 

SpecialFruit, Agrovale, Argofruta, Exporfruit, Agronogueira e Agrivale. Essas além de serem 

proprietárias da terra e do capital, se apoderam da pequena produção familiar camponesa sem 

precisar comprar a terra, mediante o simples pagamento de uma renda104. 

Dentro desse contexto, não há como o Estado criar um programa de segurança 

alimentar e nutricionalse, paralelamente, expande o agronegócio cuja vertente é 

exclusivamente retirar a autonomia da produção dos camponeses, subtraindo a riqueza 

produzida por eles por meio de imposições na forma de produzir e o destino que se deve dar 

ao produto produzido, com o discurso de que essa é a melhor forma de acabar com a 

desigualdade e a pobreza.  

De acordo com Silva (2011),não se pode viver no mundo das incertezas; revogar isso 

pressupõe a sedimentação progressiva de zonas de segurança que permitam convergir 

expectativas por meio do planejamento democrático de um futuro mais sustentável. A 

segurança alimentar é um dos elos desse cinturão regenerador capaz de devolver à sociedade 

o comando do seu destino. Combater a fome significa investir em produção, gerar renda e 

emprego e reduzir pressões inflacionárias em escala global, injetando coerência à 

macroeconomia da retomada do crescimento. 

A respeito disso, Mészáros (2007a) ilustra que “nossa ordem social existe e se constrói 

no antagonismo estrutural entre capital e trabalho e, portanto, requer o exercício do controle 

externo sobre todas as forças recalcitrantes”. (p.190). Para ele, só é possível haver 

sustentabilidade quando o significado corresponder:  

 

está realmente no controle dos processos sociais, econômicos e culturais 
vitais, pelos quais os seres humanos não apenas sobrevivem, mas também 
encontram realização, de acordo com os desígnios que estabeleceram para si 
mesmos, ao invés de ficarem à mercê de forças naturais imprevisíveis e 
determinações socioeconômicas quase naturais. (p.190). 
 

 

A realidade mencionada pode ser perfeitamente encontrada nas “terras verdes” do 

Sertão nordestino no momento em que se depara com os trabalhadores da fruticultura ou 

dacana- de-açúcar, verdadeiras “carcaças do tempo”, que não têm controle sobre seu 

                                                             
103 Expressão utilizada por Hobsbawm (2011). 
104 Informações obtidas em: pesquisa de campo/2011. 
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“destino”.  Especialmente, os primeiros que não colocam sobre suas mesas uva e manga para 

alimentação – é algo estranho a eles, é coisa de rico. Os segundos compram do preço de 

mercado aquilo que foi produzido por eles - açúcar. Por essa razão, Silva (2012) acredita que 

é precisoinvestir não mais em uma “Revolução Verde”,  mas numa revolução duplamente 

verde, que aumente a produtividade agropecuária de maneira sustentável. A FAO 

(Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) chama esse novo 

paradigma de savetogrow - preservar para crescer. 

O que Silva tem argumentado, para se fazer crer na viabilidade da “segurança 

alimentar”, é o mesmo que fez o Prefeito de Petrolina ganhar a sensibilidade do povo com sua 

célebre frase: - "Petrolina cuida melhor da uva e da manga do que das pessoas. Vamos cuidar 

também melhor das pessoas"105.Tudo isso, na melhor das hipóteses, é tão somente, uma ilusão 

imposta àqueles que cultivam a esperança que suas vidas melhorarão de modo como foi e está 

sendo anunciado. O Polo Juazeiro/Petrolina continua a cuidar melhor das uvas e das mangas 

do que dos seres humanos, conforme mostram as fotos 

 
FOTO 24: - UVAS EM CÂMARAS FRIAS A TEMPERATURA 8ºCPRONTAS 
PARA EXPORTAÇÃO – FAZENDA FORTALEZA 
 

 

                                                             
105 Frase proferida pelo atual prefeito de Petrolina – Júlio Lóssio/PMDB, em toda sua campanha, 
mandato 2008 a 2012, como também, no momento em que foi eleito. Entrevista ao Programa Nossa 
Voz da Grande Rio FM setembro/2008.  Disponível em: 
http://jornalistajoseliamaria.blogspot.com.br/2008/09/dr-jlio-lossio-apresenta-programa-de.html. 
Acesso: 21.06.2012. 
 

http://jornalistajoseliamaria.blogspot.com.br/2008/09/dr-jlio-lossio-apresenta-programa-de.html
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FONTE: SOUSA, R.A.D,  pesquisa de campo/2011. 

 

FOTO 25: - MANGAS SENDO PREAPARADAS PARA MERCADO EXTERNO –
FAZENDA FORTALEZA 
 

 
FONTE: SOUSA, R.A.D,  pesquisa de campo/2011. 

 

FOTO 26: - TRABALHADORES EM TERRENOS PÚBLICOS – PRÓXIMO AO 
PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO EM PROCESSO DE 
DESPEJO PELA PREFEITURA/PETROLINA 
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FONTE: SOUSA, R.A.D,  pesquisa de campo/2011. 

 

O cenário exposto confirma ser a agricultura irrigada no Polo o avesso da produção de 

alimentos indispensáveis à sobrevivência humana. A finalidade da mesma versa em assegurar, 

tão só, a sobrevida dos que têm apenas a força de trabalho. 

Sendo assim, o uso de tecnologia e, com ele, o aumento da produtividade, prioridades 

para garantir a “segurança alimentar”, como defende Silva em todos seus relatos, é uma ilusão 

como tantas outras propagandeadas pelo sistema do capital. Ela, só existe em seu avesso, uma 

vez que a imposição de ganhos altos aos pequenos produtores dos Perímetros mediante a 

produção de frutas frescas levou muitos à ruina, pois não tinham a sobrevivência assegurada 

por sua própria produção de gêneros de subsistência.   

Nessa interpretação, a “segurança alimentar” tem como propósito formar um pequeno 

capitalista competitivo que tenha sua produção voltada para atender a uma necessidade, que 

não é sua nem da família, mas do mercado. Nesse caso, ela equivale à “segurança de 

mercado”, que significa direcionar toda a família para produzir aquilo que possa extrair a 

renda da terra. Por conseguinte, não há liberdade, autonomia alimentar, mas a segurança do 

agro-hidronegócio e sua constante expansão, ainda que movido por crises. Desse modo, os 

Movimentos Sociais defendem o principio da soberania alimentar106 como diferente da 

segurança alimentar proposta pelo Governo em que a base primeira é o mercado. Assim, 

Tomaz Junior (2007) assinala que “os direitos de acesso à terra e aos territórios pertencentes 

aos camponeses, aospescadores artesanais, como também da água, das sementes, da 

biodiversidade, têm que ser assegurados para os trabalhadores que produzem alimentos”. 

(p.12). 

Contudo, ainda que seja válido o princípio de soberania alimentar, proposto pela Via 

Campesina, não equivale à destruição da proposta em que se apoia o Estado. A luta pela 

consolidação da soberania alimentar, dentre tantas outras travadas pelos movimentos sociais, 

não significa a erradicação total do sistema capital, mas a sua reinvenção e humanização que é 

                                                             
106Tomaz Junior explica que os Movimentos sociais consideram que o inimigo é o modelo imposto 
(todo um empreendimento metabólico que assegura os mecanismos de dominação e de controle da 
sociedade pelo capital). O alvo da luta, para os movimentos sociais envolvidos no âmbito da Via 
Campesina, é a mudança do modelo. Nossa concordância com essa compreensão deve-se ao fato de 
que a Soberania Alimentar necessariamente tem que ser inserida junto aos significados mais amplos e 
estruturais das contradições sociais vigentes, portanto, não pode ser resumida ao mundo rural, mas sim 
ao universo de relações sociais de trabalho e de produção que alcançam a dimensão da luta de classes 
e dos enfrentamentos decorrentes das ações protagonizadas pelos movimentos sociais. Disponível 
em:http://br.monografias.com/trabalhos902/reforma-agraria/reforma-agraria2.shtml. Acesso em: 
26.06.12. 
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tão somente o estabelecimento de freios ao concentracionismo na propriedade da riqueza 

social e à sua privatização sem limites.  

Martins (2003a) explica que contestação desse tipo “tem sua eficácia justamente 

porque faz a crítica do capitalismo na própria ação desde o exterior do processo do capital, 

uma crítica „externa‟, por isso dotada de certa objetivada histórica”. (p.22). 

Nesse contexto, a soberania alimentar, ao questionar somente uma forma de 

capitalismo, esconde o fato que o capital é de todo o problema mais grave, pois aquilo que é 

noticiado como uma solida solução, mais cedo ou mais tarde, se desfaz.  

Desse modo, a segurança ou soberania alimentar não equivalem à autonomia 

alimentar. Esta, só poderá existir no momento em que o capital com todos os elementos que o 

sustentam, especialmente o Estado, forem erradicados completamente. Portanto, não se pode 

ter terra, trabalho, alimentos em um sistema capitalista diferente; é preciso que haja sua 

destruição. 

 

3.4 A CERTIFICAÇÃO E AS ALTERAÇÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
NOS PERÍMETROS IRRIGADOS 

O processo contínuo de expansão do capital provocou de formaacentuada, alterações 

no trabalho dos países da América Latina, especialmente, no campo. Estes, movidos pelos 

investimentos dos organismos internacionais, passaram a direcionar a produção agrícola de 

acordo com a imposição do mercado capitalista.  

No caso especifico da fruticultura no Polo, todas as etapas da produção passaram a 

ocorrer em meio a inúmeras regras e códigos com a finalidade de realizar a circulação da 

mercadoria e concretizar, desse modo, a mais-valia e, com ela, a extração da renda.  

Nessa interpretação, o trabalho gerador da riqueza foi afetado devido às regras 

requeridas pelo “selo de certificação”, que atesta ou não a qualidade do produto produzido. 

Assim, cada um dos selos utilizados pelas empresas dentro e fora dos Perímetros Irrigados 

possui suas próprias normas que ditam como os trabalhadores devem se comportar.  

Conforme Cavalcanti (2009), desde 2004, período em que iniciou o processo de 

certificação pelas empresas no Polo, 

 

vários instrumentos de controles, tecnologicamente aprovados, são 
utilizados, para garantir a rastreabilidade da mercadoria, do trabalho e, por 
fim do trabalhador. A esse controle não escapa o primeiro trabalhador, 
homem ou mulher que preparou a terra e as sementes para o cultivo. (p.64). 
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A autora assinala que os trabalhadores surgem, em última instância, como os 

responsáveis esão punidos quando a qualidade das mercadorias não atinge os patamares 

exigidos por um consumidor dos países do Norte.  

Nesse sentido, as grandes empresas, no período de safra, procuram os trabalhadores 

que apresentaram, em trabalhos anteriores na empresa, os maiores índices de produtividade e 

que melhor cumpriram as regras estabelecidas pelos selos. O que importa é a “eficiência” 

desse trabalhador, ou seja, aquilo que ele pode render para a empresa. A respeito disso J.R.L – 

Funcionário da Fruit Company, pesquisa de campo/2011) explica: 

 

- Trabalhar com os mesmos funcionários é bom, eles já sabem o que 

quer e assim reduz o custo, porque não precisa treiná-los.  Porém, ele 

não é permanente: o funcionário trabalha por um período, a empresa 

dá baixa na carteira dele e, passado algum tempo, contrata novamente.  

 

- No período de embalagem das frutas, a meta a ser alcançada pela 

empresa corresponde à montagem de 700 caixas diárias por um 

trabalhador que recebe um salário mínimo. Mas, há um trabalhador 

que é sempre contratado pela empresa nesse período, que consegue 

montar 5.000 caixas por dia ganhando um salário e meio. 

 

Em outra empresa, o proprietário utilizou-se de um mecanismo diferente para a 

extração da renda.  

 

- Antes, gastava-se muito com mão de obrapara montagem das caixas 

destinadas a uva e manga. Agora, alugamos uma máquina que 

substitui 20 trabalhadores, sendo necessário somente um. A mesma 

consegue montar 2000 caixas por hora. (P.R.F. 40 anos, Engenheiro 

Agrônomo da Fazenda Fortaleza). 
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FOTO 27: - MÁQUINA PARA MONTAGEM DE CAIXAS – UVA E MANGA: 
FAZENDA FORTALEZA – CASA NOVA BA 
 

 

FONTE:SOUSA, R.A.D. pesquisa de campo/2011. 

 

Percebeu-se, então, que a redução dos trabalhadores, nas duas empresas 

propagandeadas como modernas, não está ligado ao tempo necessário à reprodução da vida 

dos mesmos e sim à subtração da riqueza produzida.  

 

Naturalmente, a tendência do capital é vincular o valor excedente absoluto 
com o relativo; ou seja, vincular a maior extensão possível da jornada de 
trabalho com a maior quantidade possível de jornadas de trabalho 
simultâneas, juntamente com a redução ao mínimo, por um lado, do tempo 
de trabalho necessário, por outro, do numero de trabalhadores necessários. 
Essa exigência contraditória cujo desenvolvimento se manifestará de 
diversas formas, como superprodução, superexploração etc., passa a vigorar 
na forma de um processo em que as determinações contraditórias se alternam 
no tempo. Uma consequência necessária de tal exigência é a maior 
multiplicação possível do valor de uso do trabalho – ou dos ramos da 
produção -, de tal modo que a produção do capital gere continua e 
necessariamente, por um lado, o desenvolvimento da intensidade [da] força 
produtiva do trabalho, por outro, a multiplicidade ilimitada dos ramos do 
trabalho, i.e., que ela gere, portanto, a riqueza de forma e conteúdo mais 
diversificada possível da produção, submetendo-lhe todos os aspectos da 
natureza. (MARX, 2011 p. 645-646). 
 
 

 
Seguindo essa análise, a modernização da agricultura tem acarretado a desumanização 

do trabalhador de modo que o objeto que ele produz necessita ter o selo dequalidade, 
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enquanto que sua vida, para o sistema do capital, não precisa de qualidade. Nesse sentido, 

Marx (2006), explica que: 

 

o trabalhado produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o 
trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz 
beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por 
máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores de volta a um trabalho 
bárbaro e faz da outra parte máquinas. (p.82). 
 
 

Assim, a agricultura irrigada, da forma como tem se desenvolvido, não está 

interessada no trabalhador como ser humano, mas limita sua atenção entre divisão do trabalho 

e acumulação do capital, conforme quadro.  

 

   QUADRO 06: - O SENTIDO DO TRABALHO NO SISTEMA CAPITALISTA 

 

 

DIVISÃO DO TRABALHO 

  

 

                                                        TRABALHADOR 
      TRABALHADORCOMO 
           MERCADORIA                                                                               COMO MÁQUINA 

 
 

                   ACUMULAÇÃO DO CAPITAL 
 

 
 

FONTE: Baseado em: MÉSZAROS, 2006. 

Nesse contexto, o nível de estranhamento, de alienaçãoentre o sujeito e objeto passa a 

ser grande. Mesmo assim, muitos trabalhadores das empresas agrícolas reconhecem que seu 

salário não corresponde ao trabalho executado.  
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GRÁFICO 13: - SALÁRIO RECEBIDO NAS EMPRESAS – NÍVEL DE 
ALIENAÇÃO 

 

          FONTE: Elaboração, SOUSA. R.A.D. Pesquisa de campo, 2012. 

O que se tem observado no trabalho desenvolvido na fruticultura é que, em nome do 

“progresso”, as condições absolutas da sobrevivência humana estão sendo cada vez mais 

descartadas. A explicação disso está na finalidade essencial do sistema do capital, que não é 

outra senão expandir o valor de troca. Mészáros (2009) elucida que a subordinação do 

trabalho ao capital é de forma fantasiosa apresentada como círculo vicioso do qual 

aparentemente não há fuga. “Pois elas se interpõem, como „mediações‟, em última análise 

destrutiva da „mediação primaria‟, entre os seres humanos e as condições vitais para a sua 

reprodução, a natureza”.  (p.179).  

Segundo o autor, a preponderância das mediações de segunda ordem do sistema do 

capital esconde-se o fato de que, em qualquer circunstância, as condições da reprodução 

social só podem ser garantidas pela medição necessária da atividade produtiva, que é 

inseparável da atividade produtiva industrial altamente organizada. Para Mészáros, as 

condições necessárias para a vigência das mediações da segunda ordem no advento sistema do 

capital são encontradas mediante os principais elementos:  

a) Nos meios alienantes e suas personificações pelos quais o capital impõe a todos a 

ordem sociometabólica existente;  

b) No dinheiro, com suas inúmeras formas enganadoras e cada vez mais dominantes; 

43% 

57% 

CORRESPONDE AO TRABALHO
EXECUTADO

NÃO CORRESPONDE AO
TRABALHO EXECUTADO
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c) No fetichismo da mercadoria, submetendo de alguma forma a satisfação das 

necessidades humanas aos cegos imperativos da acumulação do capital; 

d) No trabalho, estruturalmente separado da possibilidade de controle pelo 

trabalhador; 

e) Na aliança do capital-Estado e suas variedades de formação no cenário mundial; 

Conforme o autor, o círculo vicioso das mediações de segunda ordem ocorre porque 

cada uma em particular sustenta-se reciprocamente, impossibilitando contrabalançar a força 

alienadora e paralisante de qualquer uma isoladamente enquanto se mantiver intacto o poder 

de autorregeneração e autoimposição do sistema global.  

Em concordância com esta análise, Antunes (2006) aponta que é, no vigor de um 

sistema de mediações de segunda ordem, que se sobrepõe às mediações de primeira ordem 

(em que os indivíduos relacionavam-se com a natureza e com os seres sociais dotados de 

algum grau de autodeterminação) e, nesse processo de alienação, o capital degrada o sujeito 

real da produção, subtraindo-lhe, totalmente, a riqueza da produção.  

Relativo à discussão, Fontes (2012) explicita que: 

 

a condição  fundamental para transformar o conjunto da existência social 
numa forma subordinada ao capital é a expropriação dos trabalhadores e sua 
separação das condições (ou recursos) sociais de produção, que corresponde 
a um processo histórico ao qual se superpõe, na atualidade, a exasperação 
dessas expropriações, através de uma disponibilização crescente da 
população mundial ao capital. (p.44). 
 
 

De acordo com a autora, há dois tipos de expropriação: a) primária  – original, de 

grandes massas sociais campesinas ou agrárias, convertidas de boa vontade (atraídas pelas 

cidades) ou não (expulsas, por razões diversas, de suas terras, ou incapacitadas de manter sua 

reprodução plena através de procedimentos tradicionais, em geral agrários); b) secundárias–

impulsionadas pelo capital-imperialismo, ou seja, o capitalismo passou a expandir-se sob a 

forma do imperialismo e, ao fazê-lo, agregou novas determinações como a de forjar uma 

expansãoimpulsionadora da socialização da produção, porém, contraditória e tensa, capaz de 

se deslocar e de entrincheirar-se internamente em países que não compunham seu polo 

central, a exemplo do Brasil.  

Harvey (2011) considera que a situação da fruticultura é um caso de acumulação por 

espoliação na medida em que houve e há investimentos de capital sobreacumulado da cidade 

rumo ao “desenvolvimento” do campo. Nesse caso, a população do campo,que foi expulsapor 
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não estar de acordo com o projeto modernizador de agricultura no Vale, passou ser apossada 

pelo capital ali instalado para uso lucrativo. 

A abordagem de Mészáros (2009),Antunes (2006), Fontes (2012) e Harvey (2011) 

comungam no sentido de mostrar que o núcleo central da existência do capital está no 

controle do trabalhador e de tudo que ele produz. Como explicativa para desvelar as formas 

degradantes em que está centrado o trabalho no capitalismo, Mészáros (2009) aprofunda a 

análise, tendo como base o sistema das mediações. Para ele, os seres humanos não podem 

sobreviver num intercâmbio nãomediado com a natureza, mediações primáriasou  primeira 

ordem, entrelaçado nas demais condições: 

a) Regulação da atividade reprodutora biológica, mais ou menos espontânea, sendo 

que o tamanho da população deve estar em conjunto com os recursos disponíveis; 

b) Regulação do processo de trabalho de modo que, no intercâmbio da comunidade 

com a natureza,os bens necessários para gratificação dos seres humanos sejam 

produzidos; 

c) Estabelecimento adequado de relações correspondentes de troca, associado à 

organização, à coordenação e ao controle das múltiplas atividades pelas quais se 

asseguram e se preservam os requisitos materiais e culturais para a realização de 

um processo de reprodução sociometabólica das comunidades humanas; 

d) Alocação racional dos recursos humanos e materiais disponíveis, combatendo a 

tirania da escassez pela utilização econômica dos meios e formas de reprodução da 

sociedade. 

Nesse contexto, explica o autorque nenhum desses imperativos da mediação primária 

exige, em si e por si, o estabelecimento de hierarquias estruturais de dominação e 

subordinação como o quadro indispensável da reprodução sociometabólica apontado na 

página. As determinações opressivas dos modos hierárquicos de controle da reprodução 

surgem de outras raízes no curso da história. Inevitavelmente, as mediações de segunda ordem 

ou secundárias do sistema de reprodução social historicamente específico afetam 

profundamente a realização de quaisquer das funções de mediação primária. 

Por conseguinte, relata Mészáros (2009) 

 

graças às mediações de segunda ordem do capital cada uma das formas 
primárias é alterada de modo a se tornar quase irreconhecível, para adequar-
se às necessidades expansionistas de um sistema fetichista e alienante de 
controle sociometabólico, que subordina absolutamente tudo ao imperativo 
da acumulação de capital. (p.213). 
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Conforme Mészáros (2009),no sistema do capital, as mediações primárias não 

constituem uma camada historicamente primária ou a condição original, mas uma camada 

estrutural e, assim, não são abolidas, mas devem ser sempre remodeladas segundoas 

especificidades sócias históricas da ordem reprodutiva em que continuam a exercer suas 

funções – como determinações trans-históricas – dentro da objetiva dialética da 

“continuidade na descontinuidade” e vice versa. 

Portanto, é pela mediação do capital e, consequentemente, pela sua reprodução e 

reprodução ampliada que o agro-hidronegócio tem se apresentado como um empreendimento 

de enriquecimento rápido, tendo como ponto de partida a terra. Nesse ensejo, os resultados, 

aparentemente positivos propagandeados pelo Estado, no caso da fruticultura, ocorrem em 

virtude do movimento circular e das ligações de cada um dos elementos das mediações de 

segunda ordem.  É o que se pode verificar em cada uma das etapas da produção desde o 

plantio, colheita e pós-colheita, seja da manga, uva, goiaba, acerola etc. 

 

FOTO 28: - PÓS-COLHEITA DA MANGA – ETAPAS1 (SINTESE)107 

 
A - LIMPEZA E     B - LAVAGEM 
CLASSIFICAÇÃO DAS FRUTAS 

 

 

 

 

 

 

 

C - CORTE DO PEDÚNCULOD - SECAGEM 

  

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011 

 

                                                             
107 As etapas de produção e colheita não estão sendo mostradas em virtude das dificultardes 
apresentadas pelos proprietários das empresas. Contudo, as explicações dadas a esses processos 
resultaram de conversas com os trabalhadores.  
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FOTO 29: - PÓS-COLHEITA DA MANGA – ETAPAS2 (SINTESE) E – POLIMNETO

   F – PESAGEM COMPUTADORIZADA 

 

 

 

 

G – EMBALAGEM     H- PALETISAÇÃO 

   

 

 

 

 

 

I – ARMAZENAMENTO   J- CONTROLE DA TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011 

 

Todo rigor contido em cada um das etapas desde a produção até o seu destino – o 

consumidor - consiste em cumprir as regras determinadas pelos selos de certificação, apesar 

dos antagonismos mais violentos com as pessoas negativamente afetadas por seu modo de 

funcionamento, com forte controle do trabalho vivo, Para Mészáros (2009), esse controle é 

exercido tanto horizontal como vertical. No primeiro, situam-se as jornadas de trabalho 

organizadas de forma única e ao mesmo tempo, por outro lado, a multiplicidade das jornadas 

de trabalho coexistentes e cooperantes podem ser arranjadas e supervisionadas lado a lado, 

sob o mesmo teto, ainda que espalhadas por muitos países. No segundo, corresponde 

diretamente à estrutura de comando do capital, que é ordenar a multiplicidade das jornadas de 
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trabalho também em padrão vertical/hierárquico, que constitui a garantia da aplicabilidade 

segura e da completa difusão do próprio principio organizacional horizontal, junto com as 

potencialidades produtivas inerentes a ele.  A determinação vertical do processo de trabalho 

significa: 

 

os interesses em assegurar a expansão continua da mais-valia com base na 
máxima exploração praticável da totalidade do trabalho (embora, claro, em 
conjunção com as taxas diferenciais de exploração em diferentes países e 
indústrias através dos tempos, conforme se tornem possíveis pelas relações 
de força prevalecentes na estrutura global do capital). Tais interesses devem 
ser assegurados graças ao funcionamento adequado da estrutura de comando 
do capital, qualquer que seja o escopo e a complexidade da organização 
horizontal (a fragmentação/divisão e simultânea reunificação funcional) do 
total do trabalho capitalisticamente utilizáveis.  (MÉSZÁROS, 2009 p. 623). 
 
 
 

 
QUADRO 07: - ESTRUTURA DE COMANDO DO CAPITAL NO CAMPO – 
FRUTICULTURA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D. 

 

- Os trabalhadores já são treinados a trabalhar com o selo. Coloca-se 

uma meta, ela é cumprida dentro da hora normal. Para nós o custo 

diminui mesmo eles ganhando uma bonificação como incentivo. Com 

SELO DE 
QUALIDADE 

TRABALHO VIVO 

 

ESTRUTURA 
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ESTRUTURA 
VERTICAL 
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isso é reduzida a quantidade de trabalhadores e a 

produtividadeaumenta, devido eles já serem treinados, não há 

necessidade de horas extras.  Então, diminui os custos e a pessoa 

envolvida (empresa) ganha mais. (Fazenda Pritam, pesquisa de 

campo, 2010). 

 

Na fala do empresário, percebe-se, nitidamente, a estrutura horizontal e vertical do 

trabalho. É o controle do trabalho vivo, exercido por um “selo” que tem promovido o alcance 

da fruticultura em escala global.  Sem este, só é possível atingir o mercado interno que, 

mesmo em ascensão, os rendimentos não são satisfatórios para os capitalistas. Por essa razão, 

conforme Mészáros (2009) é que 

 

no sistema do capital, a meta teimosamente perseguida de reduzir os “custos 
de produção”, tanto os materiais como os trabalho vivo e a concomitante luta 
contra a escassez mostram fantásticas realizações, de um lado, para em 
seguida anulá-las completamente de outro, criando as mais absurdas 
carências e “apetites artificiais” que nada servem, a não ser para a 
reprodução, cada vez mais dissipadora, dessa “ordem econômica ampliada”. 
(P.213). 
 

 

Dessa maneira, o uso das certificações foi fundamental para que a circulação das frutas 

entrasse no mercado externo completando, assim, o ciclo do capital. Contudo, o trabalho 

assalariado indispensável à concretude da extração da renda da terra passou a existir em 

números crescentes no período de safra, abarcando trabalhadores expropriados da cidade e do 

campo.  

Com isso, consolida aquilo que o capital havia separado anteriormente campo/cidade, 

agora unidos para assegurar o enriquecimento dos expropriadores por meio do trabalho 

assalariado e precarizado.  Todavia, hádiferença entre trabalhadores da cidade e do campo. 

Enquanto os primeiros,naimpossibilidade de qualquer forma de trabalho no espaço urbano, 

encontram no campo, mesmo que temporariamente, uma maneira de assegurar o salário, a 

sobrevida;já os segundos,expulsos ou não da terra, se submetem às relações assalariadas na 

tentativa de permanência no campo.  

Então, quando os idealizadores do capitalismo proferem em seus discursos que a 

fruticultura irrigada é geradora de emprego, referem-se ao fato que ela abarca os 
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desempregados da cidade e do campo,o que se pode confirmar nos depoimentos dos 

trabalhadores residentes na cidade: 

 

- No campo é a fruticultura irrigada a única maneira de conseguir 

emprego. (J.D 18anos, trabalhador assalariado-cidade, pesquisa de 

campo 2011). 

 

- Trabalhar na fruticultura é precisão mesmo. (P.C. S – 32 anos, 

trabalhador assalariado– cidade, pesquisa de campo 2011).  

 

- Só tem trabalho e experiência na fruticultura. (P.S.V 25 anos, 

Trabalhadora assalariada-cidade, pesquisa de campo 2011). 

 

- Só há trabalho se for nas empresas de produção de fruta. (J.C.S – 45 

anos, trabalhador assalariado – cidade,pesquisa de campo 2011). 

 

 Destaca-se que é, sem perspectiva de trabalho, que diversos trabalhadores realizam o 

vai e vêm diário da cidade para o campo para vender sua força de trabalho àqueles que 

dispõem dos meios de produção - os proprietários do capital e da terra. Nesse caso, serem 

livres, móveis e despossuídos de qualquer propriedade, que não seja sua força de trabalho,é 

estratégico para o sistema do capital se apropriar do trabalho excedente desses migrantes, cuja 

força de trabalho é gerada fora do circuito do capital, nas “periferias108” do Polo 

Juazeiro/Petrolina, que, por sua vez, já é oriunda de outros Municípios da Região Nordeste. 

Sobre essa questão, Martins (2003a) afirma que “a cidade já não oferece a muitos, alternativas 

de vida; perde seu poder de ressocializar a partir de valores e relações sociais que estejam 

referidos à cidadania, à consciência cidadã dos direitos, à grande cultura, [...]”. (p.148). Para o 

autor, 

 

é na cidade que se torna mais evidente e dramática a chama da exclusão 
social. A excludência, porém, vem se transformando num modo de vida. Ao 
contrário do que ocorria no passado, deixa de ser transitória e se torna 
permanente. É um modo de vida dominado pela concepção de não 
pertencimento. (p.148). 

                                                             
 
108O termoperiferia utilizada no texto – denota a desigualdade existente no espaço urbano. 
Desigualdade essa, criada pelo próprio sistema do capital como garantia de sua reprodução. 
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Os excluídos da cidade e os excluídos do trabalho autônomo no campo passam a 

serem incluídos temporariamente nas mesmas empresas agrícolas sujeitados ao poder e efeitos 

do capital. Contudo, o contingente de pessoas empregadas no período safrista, 

contraditoriamente, coloca a cidade de Petrolinaentre as dez cidades brasileiras que mais cria 

postos de trabalho109.  

O importante para os idealizadores da agricultura irrigada no Polo é mostrar que ela é 

viável pelo quantitativo de empregos gerados, mesmo que temporários e precarizados. 

 Nesse sentido, o trabalhador é como se fosse um objeto que se utiliza quando 

necessário e depois descarta.  O que vale nessa relação é o trato que ele deve ter com a fruta, 

para que, assim, a imagem e qualidade sejam garantidas ao consumidor, pois a regra é:- quem 

paga é quem dita às regras de como quer o produto. 

Ressalta-se que é o selo (criado nos EUA ou na Europa) que determina o 

comportamento do trabalhador no que se refere: ao plantio, colheita, seleção da fruta, 

embalagem e temperatura que ela deve ficar submetida até que ela chegue ao destino. Todo 

esse cuidado éoposto à realização humana. Como afirma um trabalhador: 

 

- Hoje cheguei aqui no ponto de ônibus 4h. Não dormir direito, sonhei 

que o ônibus havia passado e eu tinha perdido. O serviço lá na 

empresa é pesado, parece que é pra jumento. Tenho que podar 60 

plantas por dia para continuar no meu emprego – contrato de três 

meses. (J.A 20 anos, Trabalhador assalariado - cidade, pesquisa de 

campo 2010). 

 

A expropriação das horas de trabalho e de vida é a garantia de frutas de alta qualidade 

para serem exportadas para a Europa, América ou Ásia.  

 

 

 

                                                             
109O Brasil registrou a criação de 139 mil novas vagas de emprego no mês de maio. Desses postos de 
trabalho, 20% foram criados em dez cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, 
Petrolina , Bebedouro, Porto Velho, Pontal, Goiânia e Franca. A informação obtida no Jornal Hoje da 
Rede Globo de Televisão em edição dia 25.06.12, coincide exatamente com o período da colheita de 
uva, principalmente.   
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FOTO 30: - SACOS PARA EMBALAGEM DA UVA 

 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011. 

 

FOTO 31: - UVAS EMBALADAS – CONFORME TIPO: UVA CRIMSON 
(ESQUERDA), UVA ITÁLIA (DIREITA) 
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FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011. 

 

É importante frisar que as frutas quenão atendem aos padrões internacionais não são 

descartadas; essas serão direcionadas para o mercado interno. 

 

FOTO 32: - MANGA QUE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DAS 
CERTIFICAÇÕES – COMERCIALIZADA PARA COCA-COLA 
 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2011. 

 

As vendas das mangas sem os padrões exigidos pelos selos abrem novas 

possibilidades de controle da produção por empresas como a Coca-Cola, que tem comprado 

essas mangas para sua transformação em sucos110.  

Com a produção de sucos, a Coca-Cola Brasil anuncia sua nova estratégia de abarcar o 

mercado. A Del Valle passa a ser uma marca que contemplará Del Valle Mais, fusão das 

marcas Sucos Mais e Del Valle. Assim, atingirá toda a família, Del Valle Kapo, para crianças, 

e uma nova linha de bebidas de frutas refrescante chamada Del Valle Frut, focada no público 

                                                             
110informações obtidas em: 
http://www.cocacolabrasil.com.br/release_detalhe.asp?release=175&Categoria=42. Acesso em: 
22.08.12. 

http://www.cocacolabrasil.com.br/release_detalhe.asp?release=175&Categoria=42
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jovem. A concessão da Coca-Cola brasileira pertence ao grupo FEMSA – empresa do Grupo 

FEMSA Fomento Econômico Mexicano S.A., maior companhia de bebidas da América 

Latina, que passa a comercializar Del Valle Mais nas embalagens de 1,5 litros nos sabores 

Uva, Pêssego e Manga. 

 

FOTO 33: - SUCOS DE MANGA PRODUZIDOS PELA COCA-COLA 

FONTE: Del Valle. Disponível em: http://produtos.delvalle.com.br/produtos/mais-nectar-   

manga.html. Acesso em: 22.08.12. 

 
Desse modo, é retirado de toda produção o excedente de trabalho, mesmo daquelas 

que nos momentos de crise é enterrada, como foi analisado na Seç. 2. 

 

 

http://produtos.delvalle.com.br/produtos/mais-nectar-%20%20%20manga.html
http://produtos.delvalle.com.br/produtos/mais-nectar-%20%20%20manga.html
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SEÇÃO 4 

 
 
 

O AGRO-HIDRONEGÓCIO: A PRODUÇÃO DA 
RIQUEZA NOS PERÍMETROS IRRIGADOS - AS 

ESCALAS ESPACIAIS DO CAPITAL 
 

 
É melhor vender ao exportador, é menos risco. A 
uva tem problema de câmbio, mais a manga não 
tem crise, é lucro certo.  (P.R.F – Funcionário da 
Fazenda Fortaleza, 2011) 

 

 

Ao analisar o agro-hidronegócio a partir da produção da riqueza, a tendência é ocultar 

e descartar os produtores dessa riqueza como se esse modelo de “desenvolvimento” fosse 

produto do próprio capital e não dependesse do trabalho não pago aos trabalhadores. 

Não obstante, como o cerne da atividade capitalista é obtervantagens lucrativas, é 

imperativo descobrir maneiras que proporcionem resultados positivos.  A expansão geográfica 

e a reorganização espacial na análise de Harvey (2011) possibilitam alcançar tais resultados 

mediante a subtração da riqueza da produção dos trabalhadores espoliados, pois, no interior 

dessa estrutura espacial, o capital tendea ser atraído ou impelido a mudar para locais em que 

os custos sejam menores ou as taxas de lucro maiores.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a competividade, característica inerente ao 

capitalismo, desencadeia no espaço o caráter de mobilidade, isso porque, segundo Harvey 

(2011), o capital excedente de um lugar pode encontrar emprego noutro lugar em que as 

oportunidades de lucro ainda não foram exauridas. Conforme o autor, tal realidade propicia no 

âmbito de uma economia de espaço, a livre ação da preferência capitalista pelo controle 

monopolista em oposição à competição aberta, pois, quanto mais intensa a competição tanto 

mais rápido o sistema converge para a incrível ascensão de situações de monopólio111 e 

                                                             
111O monopólio é permitido via Truste e Cartel. No capitalismo monopolista,há as formações das 
multinacionais e o Estado cria subsídios para instalações das mesmas que devem está em nações – 
localizadas. Notas do grupo de estudos –GPECT em: 20.01.10.  
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oligopólio112 em muitos setores da economia. “A tendência ao dinamismo espacial advinda da 

busca competitiva de lucros é combatido pela reunião de poderes monopolistas no espaço”. 

(p.85).  

Desse modo, para preservar seus cobiçados poderes monopolistas, os capitalistas 

tiveram que recorrer a outras maneiras, como, por exemplo, uma ampla centralização do 

capital, que busca o domínio por meio de: poder financeiro, economias de escala e posição de 

mercado, assim como a proteção das vantagens tecnológicas mediante direitos de patentes, 

leis de licenciamento e direitos de propriedade intelectual. Para Harvey (2011), a descoberta 

dessas maneiras “assinala a grande importância da capacidade de mover no espaço 

mercadorias, capacidade produtiva, pessoas e dinheiro. As condições vigentes nas indústrias 

de transportes e comunicações tem quanto a isso um papel vital”. (p.85-86) 

É nesse contexto que Santos (2004) ilustra que, os fluxos se tornam mais importantes 

para uma determinada situação, pois, no processo global, a circulação prevalece sobre a 

produção propriamente dita. Segundo esse autor, “o próprio padrão geográfico é definido pela 

circulação, já que esta, mais numerosa, mais densa, mais extensa, detém o comando das 

mudanças de valor no espaço”. (p.268).  

Para Carlos (2011), “a circulação não é, assim, um momento autônomo do ciclo do 

capital”. (p.109). No entendimento da autora, 

 

é preciso considerar, portanto, que, tomado em seu sentido preciso, o ciclo 
do capital, como movimento necessário à realização do processo de 
valorização do capital, engloba dialeticamente os momentos de circulação, o 
processo produtivo e o consumo final, pois sem esta finalização não há nova 
produção. Esse processo se funda num movimento temporal (a metamorfose 
necessária do capital sob diversas formas movendo-se de uma fase a outra) e 
espacial (todos esses momentos ocorrem num determinado lugar como 
pressuposto de uma das atividades). (p. 109 e 110). 
 

 

Relativo ao conteúdo, Smith (1984) ilustra que, da mesma forma que a integração 

espacial é uma necessidade da universalização do trabalho abstrato, na forma de valor, assim 

também a diferenciação de espaços absolutos como escalas particulares da atividade social é 

uma necessidade intrínseca para o capital. 

 

                                                             
112O oligopólio é originado a partir de alianças estratégicas. Assim, são as redes que o constituem, 
organizando as atividades como um todo, através da trama das relações contratuais entre seus 
membros. Baseado em: Chesnais (1996). 
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Como um meio de organizar e integrar os diferentes processos envolvidos na 
circulação e na acumulação de capital, tais espaços absolutos são fixos no 
fluxo mais amplo do espaço relativo e se tornam o fundamento geográfico 
para a circulação e expansão globais do valor. (p.197). 
 
 

Harvey (2011) explica que esse movimento fluido sobre o espaço só pode ser 

estabelecido mediante a instalação de certas infraestruturas físicas no espaço, como: vias 

férreas, rodovias, aeroportos, instalações portuárias, redes de cabos etc. “O capital investido 

na terra requer que as interações espaciais sigam o padrão geográfico fixado de seus 

investimentos para que seu próprio valor se realize”. (p.87). 

Por conseguinte, esse movimento do capital no espaço, especialmente, no campo 

requer um entendimento a respeito da escala geográfica113. Essa, por sua vez, segundo Smith 

(1984) permite compreender o desenvolvimento desigual do capital e o sentido real da 

dispersão, da “descentralização”, da “reestruturação espacial”. Para o autor, o capital herda 

um mundo geográfico que já está diferenciado em complexos padrões espaciais e estes 

padrões são agrupados em uma hierarquia cada vez mais sistemática de escalas espaciais. Três 

escalas primárias, segundo o autor, surgem com a produção do espaço sob o capitalismo: a) o 

espaço urbano; b) a escala da nação-Estado; c) o espaço global. 

Em diferentes graus, cada uma dessas escalas separadas é historicamente dada antes da 

transição para o capitalismo, mas, em extensão e em substância, elas são completamente 

transformadas nas mãos do capital. Para Smith (1984), o ponto central não é simplesmente 

considerar as escalas espaciais como dadas, não importando quão evidentes por si mesmas 

elas pareçam, mas sim entender as origens, a determinação e a coerência interna e a 

diferenciação dessas escalas como já contidas na estrutura do capital. Assim, deve-se 

compreender que: 

                                                             
113 A escala sempre foi utilizada pela Ciência Geográfica, porém, deforma linear, limitando a localizar 
o fenômeno, ou o processo social. Com o avanço do sistema do capital e das forças produtivas, a 
escala tem adquirido outro entendimento, já que, atividade capitalista tem alterado o conteúdo das 
relações, consequentemente, o formato dos espaços, que por sua vez, adquire novos conteúdos, pela 
compressão do espaço-tempo. O espaço produzido não pode funcionar somente como um meio de 
produção, faz muito mais do que isto. Nele existem relações mediadas pelo capital-trabalho que o 
transformam constantemente. Portanto, a identificação das escalas espaciais, segundo Smith (1984) 
envolve uma suposição implícita sobre a relação entre o espaço relativo e o espaço absoluto, pois, 
integrando a produção do espaço, o capital produz certas escalas espaciais distintas da organização 
social. Conforme este autor, não se entende a produção do espaço no capitalismo, apenas do ponto de 
vista do fluxo, mas, sobretudo pelo fixo no fluxo, pois a identificação das escalas espaciais envolve 
uma suposição implícita sobre a relação entre o espaço relativo e o espaço absoluto mediado pela 
relação capital-trabalho.   
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1) A Escala Urbana– se materializa a partir da centralização e descentralização do 

capital. Desse modo, o espaço urbano é capitalizado como espaço absoluto da produção. 

Smith (1984) explica que, se a escala urbana enquanto tal é a expressão necessária da 

centralização do capital produtivo, os limites geográficos à escala urbana (que não se deve 

confundir com os limites  administrativos de uma cidade) são determinados, em primeiro 

lugar, pelo mercado de trabalho local e pelos limites ao deslocamento diário para o trabalho. 

Conforme Carlos (2011), na cidade, a lei do valor cria/redefine os horizontes reais e concretos 

da realização da vida e redefine também o acesso ao solo urbano como uma das formas da 

riqueza, criando as condições segundo as quais sua própria existência ganha forma-conteúdo 

da mercadoria. Desse modo, para a autora, a cidade, a propriedade refere-se à apropriação de 

parcela do produto do trabalho e sobre o trabalho produzido. O preço do solo urbano aparece 

como expressão acabada do processo de trabalho, isto é, como tempo acumulado em sua 

morfologia.  

2) A Escala Global – é puramente um produto para igualização. A estratégia da 

tendência do capital para a universalidade é sua tentativa de reduzir a força de trabalho do 

mundo à condição de uma mercadoria. Para Smith (1984), se a igualização do espaço global é 

resultado da tendência universal da relação assalariada de trabalho, então, o eixo da 

diferenciação geográfica, nessa escala, é a determinação diferencial do valor da força de 

trabalho e o padrão geográfico dos salários assim efetuados. Ao expandir sua busca de mais-

valia relativa, o capital é levado a transformar os espaços exteriores, relativamente 

subdesenvolvidos, em espaços de produção e acumulação. Também tem buscado transformar 

os lugares em mercados para suas mercadorias, em locais de consumo pressionado pela 

constante ameaça de superacumulação.  

3) A Escala da Nação-Estado- O impulso para a produção dessa escala vem da 

circulação de capital, mas, especificamente, das injunções da competição entre diferentes 

capitais no mercado mundial. Contudo, o capital nacional, que foi imobilizado, não pode 

circular como mercadorias no mercado mundial, mas é defendido pelo Estado contra outros 

capitais, mesmo militarmente onde seja necessário. De acordo com Smith (1984), a real 

determinação dos limites dessa escala não vem diretamente da dialética da igualização e da 

diferenciação, por mais que ela seja uma consequência dessa relação, mas é, na verdade, 

politicamente determinada por uma série de acordos históricos, por compromissos e por 

guerras. Para ele, a divisão da economia mundial na escala do capital nacional é o fundamento 

necessário sobre o qual o capital pode basear suas aspirações à universalidade. As economias 
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locais são integradas nas economias nacionais e internacionais, como parte de uma nova 

configuração espacial. 

Nessa interpretação, o autor explica que o capital produz escalas espaciais distintas 

(espaços absolutos) dentro dos quais o impulso para a igualização está concentrado. Mas só 

pode ser realizado por aguda diferenciação e por contínua rediferenciação do espaço relativo, 

tanto entre as escalas quanto dentro delas. Nesse sentido,  

 

as escalas por si mesmas não são fixas, mas se desenvolvem (aumentando 
suas angustias e problemas correlatos) dentro do desenvolvimento do próprio 
capital. E não são impermeáveis; as escalas urbanas e nacionais são produtos 
do capital internacional e continuam a ser moldadas por ele. Mas a 
necessidade de escalas separadas e de sua diferenciação interna é fixa.  
(SMITH, 1984 p. 211). 

 

 

Seguindo esse raciocínio, a leitura de escala permite afirmar que a produção da 

fruticultura não pode ser vista apenas como uma área que aponte para uma Indicação 

Geográfica em que o ponto central é a criação de valor e valor de troca local sem analisar as 

relações estabelecidas mediadas pelo capital nesse fixo espacial. Assim, as escalas se 

constituem separadamente, ao mesmo tempo, que se relacionam e são móveis. 

 

FIGURA 10: - RELAÇÃO ENTRE AS ESCALAS 

 

            FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D.2012. 
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Relativo à abordagem, Carlos (2011) mostra que o capitalismo realiza concretamente o 

que trazia, em si, como virtualidade: sua expansão por todo o planeta como condição para sua 

reprodução continuada, realizando-se como mundialidade. Dessa forma, explica a autora: 

“nos deparamos com a produção de um espaço mundial e uma sociedade urbana como 

realização do mundial”.  (p.74). Para a mesma,  

 

trata-se do momento histórico em que a existência generalizada da 
propriedade privada reorienta e organiza o uso do lugar. Momento também 
em que o espaço-mercadoria se propõe para a sociedade enquanto valor de 
troca, destituindo-o de seu valor de uso e, nessa condição, subjugando o uso, 
que é condição e meio da realização da vida social, às necessidades da 
reprodução da acumulação como imposição para a reprodução social. É 
exatamente nesse momento que a extensão da propriedade se realiza 
plenamente, ganhando novos contornos, através da produção do espaço 
enquanto mercadoria e produzindo novas contradições. Neste período da 
história, realiza-se socialmente, por meio da apropriação privada, a lógica do 
valor de troca sobre o valor de uso que está no fundamento dos conflitos 
tanto no campo quanto na cidade. (p.67). 
 

 

Nesse entendimento, o vai e vem do capital tem permitido uma nova relação 

Estado/espaço e um novo discurso que acompanha a necessidade de estabelecimento da 

democracia, criando o cenário para a realização do ajusto. Assim, as políticas públicas se 

voltam para criar o ambiente indispensável à superação de um estado crítico (pobreza) em 

função das mudanças substantivas no seio da divisão social e espacial do trabalho, sob nova 

racionalidade e numa gestão com forte tendência à homogeneização do espaço, por meio do 

controle e da vigilância.  

Os Perímetros Irrigados, portanto, constituem a materialidade da organização ou ajuste 

espacial para troca velado no discurso da distribuição da riqueza e diminuição da pobreza. 

Contudo, o que se pode observar é que os Perímetros se reproduzem continuamente como 

mercadoria, entrando, cada vez mais, no circuito da troca, atraindo capitais que migram de 

outros setores da economia em busca de valorização. É assim que empresa como a Coca-Cola, 

a FINOBRASA tem buscado diretamente o Polo para diversificar seus investimentos.  

Sendo assim, o que aparece como “novo” pela adoção do processo de modernização 

da agricultura é a realização do capital pela construção de uma nova relação espaço-temporal. 

Por essa razão, o controle da propriedade privada no campo passou a ser indispensável na 

imbricação das escalas na medida em que o capital passa a ser sem fronteira. Porém, é na 

escala local que o sistema do capital reformula sua relação com outras escalas, servindo para 
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reduzir o papel do Estado na escala nacional que agora passa a ser subordinado à escala 

global.  

 

MAPA 08: - OS PERÍMETROS IRRIGADOS NO “VAIVEM” DO CAPITAL – A ESCALA  
ESPACIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LEGENDA  

            - Escala globa l (Banco Mundial) interfere na nacional e local. 

            - Escala global (Banco Mundial e PAC) interferindo na escala local.        

            - Escala local - alcance nacional de global. 

     FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D, 2012. Execução: FONTES, I.S. Lisboa 2012. 

 

 O mapa apresentado permite afirmar que o sistema do capital transforma 

constantemente a escala geográfica de tal modo que aquilo que era tido como concreto passa a 

ser abstrato e o abstrato passa a ser concreto, pois o fluxo só é possível no fixo que, por sua 

vez, deixa de ser estático e se torna dinâmico.  

 Por isso, torna-se relevante entender o espaço enquanto produção, o que implica para 

Carlos (2011) desvelar os conteúdos do processo produtivo, os sujeitos produtores, os agentes 

 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

da produção material do espaço, as finalidades que orientam essa produção no conjunto de 

determinada sociedade, bem como suas formas de apropriação.  

 

Se a produção tem por conteúdo relações sociais, tem também, uma 
localização no espaço. Assim, há produção do espaço e produção das 
atividades no espaço, portanto, as atividades humanas se localizam 
diferencialmente no espaço, criando uma morfologia. (p.68). 

 
 

Dentro dessa perspectiva, a prática espacial aponta que a fruticultura no Polo - escala 

local realiza as estratégias cada vez mais articuladas ao global, uma vez que, as políticas 

agrícolas impulsionadoras do “desenvolvimento” no Brasil e demais países da América Latina 

foram pensadas na escala global para se fixarem num “local” possibilitador da produção de 

mais-valia e da realização desta por meio da circulação das mercadorias em diferentes 

mercados, especialmente o externo. A escala é, então, “resultado de uma construção social”. 

(GÓMEZ, 2006 p.239). 

Ainda que o autor compreenda escala dessa forma, entra em contradição quando 

escreve que a produção e reprodução das escalas permitem abordar o tema da diferença 

espacial.  

Na análise que está sendo feita neste estudo, entende-se o espaço como produção que 

se insere na lógica da produção capitalista que transforma o produto dessa produção em 

mercadoria. “A lógica do capital fez com que o uso (acesso necessário à realização da vida) 

fosse definido pelo valor de troca e, com isso, passa a determinar os contornos e sentidos da 

apropriação do espaço, pelos membros desta sociedade”. (CARLOS, 2011 p. 64). 

Sendo assim, a apropriação do espaço para troca no sistema do capital proporciona o 

desenvolvimento geográfico desigual, bem como molda as escalas de acordo com suas 

finalidades. Portanto, a produção do espaço inserida na lógica capitalista é que determina as 

escalas e não ao contrário como apresenta Gómez (2006) em suas análises, principalmente, 

quando indica que as escalas são tipos de espaços que possuem características diferentes, sem 

mencionar que elas são diferentes porque a produção do espaço enquanto processo caminha, 

em direção à abstração, à homogeneidade e à repetição por meio de mediações múltiplas, 

apagando o histórico e projetando-se no mundial, e também deslocando as contradições para 

este plano. “O efeito do capital, então, foi o de diferenciar o espaço geográfico anteriormente 

não diferenciado”. (SMITH, 1988 p. 183). 
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Quanto maior é a centralização do capital, mais importante se torna o nível 
de diferenciação geográfica, uma vez que maiores capitais estão operando na 
escala nacional e internacional, mais do que na escala local e podem, desse 
modo, tirar proveito das diferenciações nessa escala (e ajudar a produzi-las). 
(p.209). 

 
 
 

Tendo como base esse análise, assegura-se que a política do agro-hidronegócio no 

Polo, arquitetado na escala global, tem ocasionado um desenvolvimento desigual sem medida 

tanto no campo (interior aos Perímetros e externo a eles) como na cidade, isso porque a 

corrida pelo lucro ocasiona desigualdades em seu percurso. “Nada é mais seletivo do que um 

investimento ou uma aplicação em busca da rentabilidade máxima”. (CHESNAIS, 2005 p. 

67). 

Na “Califórnia Nordestina”, a subtração da riqueza torna a produção da riqueza 

irrelevante quando se leva em consideração a apropriação dela por um grupo que quer 

continuar no domínio dos dois Municípios. É desse modo que o trabalho abstrato passa a 

sobrepor o trabalho concreto pela produção escalar da fruticultura para a troca. 

4.1 A PRODUÇÃO DAS ESCALAS E A TRANSFORMAÇÕES DOS SUJEITOS 
HISTÓRICOS  

O “desenvolvimento rural” tem-se constituído no Brasil como uma política cujo 

objetivo é definir novos usos para a terra e a água, de modo que seu conteúdo e forma sejam 

constantemente alterados de acordo com as regras do mercado internacional. 

Sendo assim, o agro-hidronegócio consolidado no Polo tem, de forma crescente, 

atraído capitais provenientes de fundos de investimento e empresas diversas, nacionais e 

internacionais, tanto para a aplicação direta na produção de commodities, como para a 

aquisição de terras ou, simplesmente, a monopolização dela. 

Nesse sentido, o campo como território para o negócio passou a ser orientado pelos 

proprietários do capital em escala global sem nenhuma preocupação com aqueles que têm os 

bens naturais (terra e água) condição de trabalho. Harvey (2012) elucida, 

 

 

A produção implica uma concentração geográfica de dinheiro, meios de 
produção e força de trabalho (em grande parte contida em mercados de 
trabalho localizados). Esses elementos são reunidos em um lugar específicos, 
onde uma nova mercadoria é produzida. São então enviados para fora, para 
mercados nos quais serão vendidos e consumidos. A proximidade dos meios 
de produção (incluindo os recursos naturais), da força de trabalho e de 
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mercados de consumo reduz custos e aumenta o lucro em locais 
privilegiados. (131). 
 
 

Ainda que a realidade tenha apontado que o referido modelo de “desenvolvimento” 

tenha beneficiado uma minoria e, contraditoriamente, comprometido a vida dos trabalhadores 

- verdadeiros produtores da riqueza - mesmo assim,  ele é notificado como gerador de renda 

responsável pelo boom do crescimento econômico dos Municípios de Juazeiro/Petrolina. 

Portanto, todos devem segui-lo a começar pelos pequenos produtores familiares e 

camponeses. 

A apropriação do campo pelas grandes empresas, no Brasil e no Polo, fez dele um 

território em disputa entre os aqueles que necessitam da terra para o trabalho autônomo e 

aqueles que veem nela apenas a possibilidade de negócio, de extração de renda.  

Nesse sentido, a consolidação de uma burguesia agrária, criativa e empreendedora, 

proporcionou a expansão do agro-hidronegócio e com ele a expropriação, seguida da 

proletarização e da exploração dos trabalhadores na cidade e no campo. Essa realidade, 

aparentemente passada, fortalece-se no presente e, mesmo que não possa aparecer entre nós 

como questão agrária , seu significado e sua importância são renovados.  

O que se tem procurado mostrar diante da miséria no campo é que não há questão 

agrária, mas um problema social residual. Assim a questão agrária,  

 

se manifesta não como uma irracionalidade para o desenvolvimento 
capitalista, mas como  problema de emprego, trabalho e sobrevivência para 
as populações pobres que o próprio caráter capitalista da propriedade cria ao 
modernizar. Modernização patológica, porque, aliás, subsidiada pelo Estado, 
se dá mais rapidamente do que a capacidade da sociedade, no seu conjunto, 
criar alternativas de trabalho e de adaptação para os trabalhadores que esse 
modelo de desenvolvimento descarta e exclui. (MARTINS, 2003a, p. 171). 
 
 
 

Nos Perímetros Irrigados, a imposição para que o pequeno produtor mergulhe 

plenamente na divisão do trabalho social e se torne um produtor especializado faz com que ele 

mergulhe também nos enigmas do mercado – expressões de uma vontade que difere da sua. 

Dessa forma, a possibilidade de ganhos altos com a produção de uva, manga, goiaba, acerola 

etc. levou muitos pequenos produtores do Polo ao endividamento e à ruína porque eles não 

tinham assegurado sua própria sobrevivência com gêneros de subsistência e, ainda, tem que 

vender seus cultivos diretamente ao atravessador por baixos preços para, em seguida, trocar o 

dinheiro por produtos da cesta básica que eles não cultivam.  
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A situação mencionada não pode ser analisada do ponto de vista do “agrícola”, ou 

seja, da produção para o mercado, mas, sobretudo, deve ser pensada a partir do “agrário”, ao 

desvelar que o agro-hidronegócio é concentrador de terras e de água e, por essa razão, implica 

em conflitos relativos à propriedade desses bens. Assim, na análise de Martins (2003a), o 

conflito dos pequenos produtores pode abrir duas frentes: 

 

Ou a luta pela terra quando se defronta com o especulador imobiliário que há 
no capitalismo do capitalista rentista, como o nosso diferente do capitalismo 
clássico, europeu e americano. O capitalista, cujo ganho, além do lucro, 
inclui a renda da terra. Ou a luta pela elevação dos preços e redução de juros 
[...]. (p.88). 

 

 

Associado ao cativeiro da terra, nos tempos atuais, tem-se, ainda, o cativeiro da água, 

consequentemente, a luta para que esse bem não seja apropriado por grandes projetos - 

grandes barragens, em que o objetivo seja exclusivamente o lucro, como foi o caso da 

Barragem de Sobradinho na Região Nordeste e, atualmente, a Barragem de Belo Monte na 

Região Norte. 

 Seguindo essa interpretação, Moreira (1980) explica que essas relações “são as 

relações de classes de dada fração do território que orientam a dialética do espaço do lugar”. 

(p.123). Para o autor, o espaço geográfico traz estampado em sua morfologia e organização o 

seu caráter de classe. Dessa maneira, se afirma que o espaço é produzido, assim como o 

território, uma vez que a relação entre as áreas num sentido escalar de produção são relações 

entre classes e, segundo o autor, as relações entre classes são relações de dominância, 

contradições, lutas de classes.  

Nesse entendimento, compreende-se a dominação, principalmente, dos mercados: 

europeu e norte-americano nos Perímetros Irrigados e com eles as contradições típicas do 

sistema capitalista. Contudo, para ocultar o predomínio de uma classe sobre a outra, é 

propagandeado nas grandes feiras de negócios, somente aquilo que pode ser gerado de lucro 

com a irrigação114 e, dessa maneira, quanto maior é a descoberta para elevar o nível de 

                                                             
114As frutas dos perímetros irrigados de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) serão a atração do estande da 
CODEVASF – em conjunto com DNOCS e Ministério da Integração Nacional (MI) – na 19ª 
Frutal/Agroflores, que acontece de 25 a 27 de setembro em Fortaleza (CE). Aqueles que visitarem o 
estande poderão degustar frutas como manga, goiaba, melancia e melão, e a CODEVASF apresentará 
amostras de novas culturas produzidas experimentalmente pela Embrapa com recursos da 
CODEVASF como pera, caqui e cacau. Na ocasião, o secretário executivo da Área de Gestão de 
Empreendimentos de Irrigação, Frederico Calazans, fará uma apresentação sobre ações para ampliar a 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

produção para capital, mais as classes emergem da natureza das relações de produção do 

lugar.  Conforme o autor,  

 

Determinante em última instância da sociedadee do espaço, a estrutura das 
relações de produção do lugar engendra a estrutura global da totalidade 
social do lugar (da Formação-Econômica-Social), aqui incluindo a estrutura 
de classes com seus antagonismos. Sob a determinação das relações de 
produção em última instância, o espaço geográfico é a própria Formação-
Social é uma formação Sócio Espacial. (MOREIRA, 1980, p.123). 
 

 
 

Sendo assim, sem nenhuma preocupação com o ser humano, as Instituições 

Financeiras impõem as políticas agrícolas na tentativa de homogeneizar a forma e o tipo de 

produção mundialmente.  Entretanto, no bojo das contradições do sistema, as resistências a 

esse modelo foram e continuam a ser criadas e recriadas cotidianamente e, como as ações dos 

envolvidos diretamente, ainda que não compreendidas, não podiam e nem podem ser negadas, 

estes passaram a ser denominados de atores para alguns e sujeitos para outros.  

É importante esclarecer que, nesse estudo, os indivíduos que assumem o fardo do 

tempo histórico, não podem ser um ator cujo significado está no fingir ou representar uma 

determinada situação. Esses são sujeitos, na medida em que são capazes de ao menos negar 

esse modelo de sociedade, desigualdade e a miséria, independente da ousadia com que os 

ideólogos da ordem vigente escondem a suposta eliminação bem sucedida dos interesses e 

antagonismos do seu “mundo moderno” caracteristicamente indefinido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
produção nos perímetros públicos de irrigação da CODEVASF. Disponível 
em:http://www.geraldojose.com.br/index.php?Sessao=inicio&pagina=1.Acesso em: 22.09.12.  
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FIGURA 11: - PRODUÇÃO/REPRODUÇÃO DO CAPITAL – RELAÇOES DE CLASSES 

 

         FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D. 2012. 

 

   Diante da figura apresentada e da realidade presente na foto que segue não se pode 

confirmar que a política agrícola do agro-hidronegócio criada como nucleadora do 

“desenvolvimento rural” tenha, ao passar dos anos, fundido as classes umas às outras e que os 

marginalizados estão todos a experimentar as benesses da classe média. Ao contrário, a 

dinâmica de autoexpansão do sistema do capital em busca do lucro elevou o nível de 

desigualdade e de exploração à maioria esmagadora do gênero humano. 

FOTO 34:- A PRODUÇÃO DA RIQUEZA EM PETROLINA – VISTA DO ALTO 

 

          FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Petrolina/ 2012. 
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 Relativo ao contexto, Mészáros (2077a) assinala que: 

 

a linha básica de demarcação em relação ao tempo é traçada entre aqueles 
que querem eternizar o modo de reprodução sociometabólica estabelecido, 
não obstante sua crescente destrutividade, e aqueles  que terão de instituir e  
restituir  necessária alternativa radical humanamente gratificante em uma 
escala historicamente sustentável. Por conseguinte, os ricos são 
verdadeiramente históricos/definidores de uma época e excluem a 
possibilidade de resolver os antagonismos  estruturais  do sistema do capital  
por meio de remendos aqui e ali na ordem existente. Essas tentativas já 
foram feitas sem sucesso no decorrer de muito mais de um século de 
promessas “reformistas”. (p.322).  

 

            Na análise do autor, os ricos – dominadores dos sem trabalho, dos sem terra e sem 

água - só podem produzir a subordinação de uma classe sobre a outra; portanto, não é deles a 

função de resolver os problemas da humanidade, mas da classe trabalhadora o papel de ser 

sujeito e não ator da sua própria história, pois o modo estabelecido de reprodução 

sociometabólica – cujas determinações estruturais fundamentais ameaçam diretamente a 

sobrevivência da humanidade, o desafio e o fardo do tempo histórico não poderiam ser 

maiores do que circunstâncias atuais. 

FOTO 35: - GRITO DA TERRA - MANIFESTAÇÃO EM FRENTE AO 
INCRA/PETROLINA PE 
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           FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Petrolina/ 2011. 

            A foto sinaliza que o tipo de agricultura desenvolvida no Vale não chega aos pequenos 

produtores. Para eles, a irracionalidade do modelo está no alto custo de água, na manutenção 

da terra, na falta dela, na exploração do trabalho etc. e, a respeito dessas destrutividade, o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina tem se manifestado mesmo de forma sútil e 

ora conservadora, conforme depoimento.  

 

- A atuação do sindicato consiste em fiscalizar as empresas agrícolas e 

se o trabalhado estiver ilegal, manda um ofício para o Ministério 

Público.  (I.M.R – Assessora - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Petrolina, pesquisa de campo, 2011). 

 

            Percebeu-se que a ação dos sujeitos contrários ao modelo de “modernização” da 

agricultura não pode restringir apenas aos trabalhadores do campo, mas também, aos 

trabalhadores da cidade, incluídos em um tipo de trabalho sazonal no espaço rural, porém, 

difundido como um das formas de “progresso” proporcionado pela irrigação.  

 

Decorre daí a nova pobreza brasileira que, sendo rural e agrícola, se 
manifesta como pobreza urbana e como marginalidade social ou o que 
alguns preferem definir, nem sempre com precisão, como “exclusão social”. 
(MARTINS, 2003a, P.172). 

 

          O comum, antes do processo modernizador, era exclusão no campo para sua inclusão na 

cidade, de modo a impedir que a questão agrária  se tornasse um problema social. Contudo, 

namodernização do espaço urbano e rural, a exclusão passou a ser evidente nos dois espaços, 

com a formação de um amplo exército de reserva a ser absorvido de forma temporária e 

precária pelos proprietários do capital/da terra no Polo Juazeiro/Petrolina. 
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4.2 O LIVRE COMÉRCIO, O AGRO-HIDRONEGÓCIO E A DESTRUIÇÃO 
CRIATIVA DA TERRA 

Na medida em que as escalas são produzidas como uma necessidade do sistema do 

capital, o desenvolvimento geográfico desigual vai se tornando muito mais evidente em 

virtude da competição que se acirra entre os capitalistas. Na análise de Harvey (2012 p. 165), 

“ter regiões e estados mais „competitivos‟ na economia mundial torna-se fundamental para a 

formação de políticas públicas [...]”.  

Nesse jogo de competitividade, os bens naturais - terra e água - passaram a ser o ponto 

de partida para a produção capitalista. Nesse sentido, aquilo que não tem essa finalidade é 

descartado, uma vez que “os desenvolvedores do capitalismo são notórios por recorrer a todo 

tipo de esquema, da subversão política e das manobras legais à força bruta, para limpar a terra 

para os seus projetos”. (HARVEY, 2012 p.158). 

É com essa interpretação que na expansão do sistema do capital, a terra é destruída de 

forma altamente criativa, e o livre comércio de produtos agrícolas é um exemplo disso. O 

mesmo consolidou-se como valor de troca para a igualização mundial, a partir das condições 

determinadas pela OMC (Organização de Livre Comércio) na Rodada Uruguai115. 

Contudo, como o sistema do capital é um processo que, além de contraditório, é cheio 

de imprevistos, acidentes e confusões, a igualização se estabelece pela diferenciação, pelo 

desenvolvimento desigual, pela manutenção da heterogeneidade, e não a obtenção da 

homogeneidade.  Nesse contexto, o maior impasse entre os países a respeito da liberalização 

dos produtos agrícolas ocorre na Conferência de Cancún (México). Na Conferência, houve 

um desacordo entre países ricos e pobres. Os primeiros queriam mais acesso ao mercado de 

bens e serviços nos países em desenvolvimento e os segundos mais espaços para seus 

produtos agrícolas nos mercados dos países desenvolvidos. 

A situação apresenta algo impossível de se igualizar no sistema do capital. Diante 

disso, Chesnais (1996) assinala que “as regras introduzidas no tratado da Rodada Uruguai tem 

um caráter absolutamente desmedido. São manifestações de poder político, a expressão da 

vontade de impor aos países pobres um tributo suplementar, além daquele representado pelos 

juros da dívida”. (p.165). Na distinta Rodada, as tensões entre os grandes países industriais 

sobre os anteparos agrícolas serviram para disfarçar, segundo o autor, como os países mais 
                                                             
115A referida rodada teve início oficialmente na quarta Conferencia Ministerial da OMC em Doha 
(Qatar) em novembro de 2001. Após a Rodada do Uruguai, ocorreu a Rodada Doha (Qatar) em 2001, 
conhecida como Agenda de Doha para o Desenvolvimento. Em 2003, foi realizada a 5ª Conferência 
Ministerial da OMC, em Cancún (México), de 13 a 18 de dezembro de 2005, foi realizada a 
Conferência Ministerial de Hong Kong, para implementar os acordos até então alcançados e fazer 
avançar a rodada Doha. 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

ricos impuseram suas leis aos mais fracos.  “O aparente caos da diferenciação geográfica, 

podemos concluir, é uma condição necessária para a acumulação do capital começar”. 

(HARVEY, 2012 p. 132). 

Nesse domínio, a geografia da acumulação se materializa mediante a destruição dos 

bens naturais especialmente a terra, pelo uso da tecnologia. Mészáros (2007a) ilustra que: 

 

Vivemos numa ordem social na qual mesmo os requisitos mínimos para a 
satisfação humana são insensivelmente negados à esmagadora maioria da 
humanidade, enquanto os índices de desperdício assumem proporções 
escandalosas, em conformidade com a mudança da reivindicada destruição 
produtiva, do capitalismo no passado, para a realidade hoje predominante da 
produção destrutiva.(p.221). 

 

 
Sendo assim, a liberação do comércio é contrária ao próprio propósito da OMC 

quando objetivagarantir a não existência de barreiras comerciais entre os países associados à 

organização, para que nenhum produto receba tratamento diferente por causa da origem. Para 

concretude disso, segundo Harvey (2012,) os clamores publicitários são utilizados para 

convencer a população que esse é realmente um novo desenvolvimento, porque, além de 

oferecer aos países emergentes condições de competição, proporcionará novas tecnologias, 

com perspectiva de desenvolvimento futuro mais satisfatório.  

Há uma distância entre o imaginado e o concreto. Por trás da publicidade das benesses 

do livre comércio, existe um jogo de poder, principalmente, por parte dos EUA e União 

Europeia. Ambos querem dominar os países pobres impondo suas regras na produção agrícola 

dos grandes a pequenos produtores, na forma como os mesmos devem fazer uso da terra de 

modo que garanta uma alta produtividade. 

Desse modo, a produção da “economia de escala” tornou a propriedade privada da 

terra mais concentrada na medida em que uma alta produtividade exige uso de tecnologia. 

Assim, sem condições de acatar as regras do comércio mundial, os pequenos produtores 

acabam sendo aliciados para vender ou arrendar sua propriedade àqueles que dispõem de 

capital para entrar no jogo do livre comércio. A destruição da pequena propriedade pelos 

grandes capitalistas impede que os cultivos desses trabalhadores cheguem às mercearias (ver 

foto que segue) que era uma realidade em Portugal e hoje diminui velozmente, assim como 

nas feiras livres, que, na realidade portuguesa, é mais composta por trabalhadores em sua 

maioria sem vínculo com a terra e vivem de comprar no Mercado Abastecedor de Lisboa/PT e 

revender nas feiras. De forma poética, Saramago (2010) aponta que “[...] terra dividida do 
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maior para o grande, ou mais do gosto ajuntada do grande para o maior, por compra dizemos 

ou aliança, ou roubo esperto, ou crime estreme [...]”. (p. 15). Para o autor, o latifúndio não 

muda de nome, é sempre o latifúndio. 

 

FOTO36: - MERCEARIA QUE AINDA RESISTE –- ALVALADE E FEIRA DO   
RELÓGIO – LISBOA/PT 

 

 
         FONTE: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, Portugal 2012. 

Relativo às feiras, destaca-se que dos trabalhadores que não têm vínculo com a terra, 

há desde aqueles em que o trabalho na feira é complementar, àqueles que vivem 

exclusivamente disso. Estes últimos já são mais capitalizados e dispõem de transportes para 

comercializar em diversos lugarese em revender os produtos para os que não dispõem desse 

bem.  Assim, ao abrir o Mercado Abastecedor, forma-se uma fila de carros para poderem 

comprar os produtos, fruto do trabalho da família dos pequenos produtores. Porém, há aqueles 

destinados a transportar para grandes operadoresos carros menores que vendem nas feiras. 

- Os produtos agrícolas que vendemos aqui na feira, são os 

fornecedores que trazem. Outros vamos comprar no Mercado 

Abastecedor. (A.C – feirante no Mercado de Loures, Portugal 2012). 

- Faço limpeza nas casas e aos domingos venho aqui na feira vender 

os produtos agrícolas que compro aos fornecedores. (F.- feirante da 

Feira do Relógio, Portugal/2012). 
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FOTO37: - CARROS À ESPERA QUE ABRA O MERCADO ABASTECEDOR 

 

   FONTE: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, Mercado Abastecer - Portugal 2012 

Da alteração do uso da terra de trabalho para negócio, a destruição da mesma é 

inevitável. De acordo com Harvey (2012), há uma lógica de poder, conduzida por imperativos 

territoriais e interesses políticos e uma lógica capitalista de poder  que decorre do acúmulo do 

poder pelo dinheiro nas mãos de pessoas físicas e empresas em busca de um crescimento sem 

fim por meio de atividades lucrativas. Para o autor, as duas lógicas estão intimamente 

interligadas, sendo que a segunda coloca em foco a maneira pela qual o poder do dinheiro flui 

por e dentro do espaço e fronteiras na busca da acumulação sem fim. 

Desse modo, a criação de políticas como a Política Agrícola Comum na Europa e o 

Agro-hidronegócio no Polo Juazeiro/Petrolina, constituiu uma maneira de concretizar a lógica 

capitalista de poder. Pois, sem a liberação dos mercados, o capital não poderia se reproduzir 

de forma ampliada, caso os estados não fossem abertos para que ele se mova sem que as 

fronteiras sejam obstáculos.  “Os capitalistas que detêm dinheiro desejam colocá-lo em 

qualquer lugar que os lucros estejam, e isso é assim”. (HARVEY, 2012 p. 166). 

É importante ressaltar que uma forma de garantir a reprodução ampliada do capital e 

velar a destruição dos bens naturais na Europa e, posteriormente, nos países em 

desenvolvimento foi criar a agricultura multifuncional, atribuindo ao campo atividades para 
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além da produção agrícola, justificando a não produção dos pequenos produtores, como 

sinônimo de proteção do meio ambiente, da paisagem rural. 

A respeito da multifuncionalidade Covas & Covas (2012) sinaliza que, ao mesmo 

tempo em que a paisagem rural se transforma, vai aumentando o interesse e a procura dela por 

outros utilizadores que não correspondem aos que nela vivem. Para os autores, a 

multifuncionalidade da paisagem rural significa que dela se esperam várias funções: 

produção, conservação, recreação. O caráter da paisagem não depende já da agricultura, mas 

de muitos outros atores. 

Toda essa crença, do rural plural torna extremamente contraditório na medida em que 

a proteção das paisagens nos moldes capitalista diminui a produção dos cultivos 

indispensáveis à sobrevivência dos pequenos produtores, aumentando o consumo de produtos 

industrializados, além de conduzir os países desenvolvidos a procurar nos países em 

desenvolvimento um tipo de agricultura que sustente o modelo capitalista de produção como o 

cultivo monocultor de soja e milho, sem contar a produção alargada de mangas no Vale do 

São Francisco. 

Na análise de Harvey (2012), 

 

a venda e apropriação do lugar e o embelezamento  da imagem de um lugar 
(incluindo Estados) tornam-se parte integrante do funcionamento da 
competição capitalista. A produção da diferença geográfica, tomando como 
base a história, cultura e as assim chamadas vantagens naturais, é 
internalizada na reprodução do capitalismo. (p.165). 
 

 

Portanto, a agricultura multifuncional e a transformação do pequeno produtor em um 

guardião da floresta oculta a destruição criativa da terra por grandes grupos empresariais, 

tanto nos países ricos como nos países pobres com o aval consciente do Estado. 

A expansão do agronegócio no Brasil, conforme o gráfico confirma a afirmativa. 
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GRÁFICO 14: - FORÇA DO AGRONEGÓCIO: 24% DO PIB (2011) E 
PRODUTIVIDADE MAIS QUE TRIPLICA 
 

 

FONTE: VII Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável – slide apresentado por Tania 
Bacelar na abertura do Evento em 14.11.12. 

 

 

4.3 O AGRO-HIDRONEGÓCIO - A EXTRAÇÃO DA RENDA FUNDIÁRIA 

A expansão em larga escala do sistema do capital, ao atingir o campo, fez com que a 

terra e água deixassem de ser uma necessidade de quem trabalha para ser um negócio 

indispensável à extração do lucro, à extração da renda fundiária.  

Nesse contexto, Marx (2008c) explana que, quando se trata da apropriação da terra 

pelo capital, o lucro não é equivalente à renda fundiária. Pois, segundo o autor, o lucro sempre 

revela diferença entre produtos de duas quantidades iguais de capital e trabalho e o mesmo se 

converte em renda fundiária, quando duas quantidades iguais de capital e trabalho se aplicam 

em extensões de terra iguais, com resultados desiguais. Sendo assim, para Bottomore (2001): 

“a renda fundiária não é entendida como uma propriedade da terra, embora possa ser afetada 

pelas variações da qualidade e da disponibilidade das terras, mas como uma propriedade das 

relações sociais”. (p.305). 

Na sociedade capitalista, entre a produção da riqueza e a sua transformação em renda 

da terra, existe a mediação do capital, na medida em que o proprietário do capital, que, 

também, em muitas ocasiões, é o mesmo da terra, ao apropriar-se da terra de forma 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

monopolizável e monopolizada e colocá-la para produzir, por meio da extração do trabalho 

não pago, o lucro suplementar se transforma em renda fundiária. 

Para Marx (2008c), a renda da terra é sempre uma renda diferencial. Assim, ele a 

dividiu em renda diferencial I e II. A primeira  independe do capital aplicado, refere-se à 

localização e à fertilidade do solo. Já a segunda depende do capital aplicado diretamente na 

terra, utilizando-se de técnicas e tecnologias diversas. Assim, não pode uma porção da terra 

homogênea isoladamente gerar uma renda, o que implica a negação da renda absoluta. Esta, 

por sua vez refere-se à existência da propriedade privada, ao monopólio da terra, ou seja, 

refere-se ao momento em que o proprietário do capital apropria-se da terra para colocá-la em 

produção ou não. Diante disso, o conjunto da sociedade acaba pagando, para que a renda 

fundiária seja apropriada por uma só classe, proprietária do capital e da terra.  

É importante mencionar que a renda da terra na sociedade capitalista é diferente 

daquela existente na sociedade pré-capitalista. Nesta, a propriedade da terra dava direito seu 

titular de extrair uma renda diretamente da produção sem a necessidade de intermediários. 

Sendo assim, baseado em Martins (2003a), ela pode ser de três modalidades: a) renda em 

trabalho – quando o camponês paga ao senhor o direito de trabalhar em suas terras com 

alguns dias de trabalho; b) renda em espécie - é paga diretamente como parte da produção do 

camponês; c)renda em dinheiro – quando o camponês converte parte da produção em dinheiro 

e o entrega diretamente ao proprietário. 

Essas rendas, na sociedade capitalista, inexistem, pois deixam de ser um tributo 

pessoal para se tornar um tributo social. “Isso só é possível quando parte da mais-valia é 

transferida ao proprietário da terra, no preço dos produtos comercializados, o que se viabiliza 

pela diferente composição orgânica do capital na agricultura e na indústria”. (MARTINS, 

1997 p. 93).  Desse modo, pelo simples fato de o proprietário da terra ter o título de 

propriedade e cobrar pelo uso da terra, a sociedade inteira é agora devedora desse tributo. 

Martins (2003a) ilustra que “a terra representa, portanto, uma irracionalidade quando 

convertida em equivalente de capital, quando é preciso pagar por ela. Essa irracionalidade é a 

renda da terra capitalizada, o preço da terra”. (p.87). 

No Polo Juazeiro/Petrolina, a terra e a água passaram a ser apropriadas pelos 

capitalistas para que elas atuem como capital, embora não sejam, pois suas existências não 

resultam do trabalho assalariado. Porém, mesmo sendo bens naturais, são indispensáveis para 

atividade capitalista para gerar lucro, embora terra e água por si sós, não gerem lucro. Nesse 

caso, o que está em jogo é a renda da terra, uma vez que os capitalistas não têm interesse 

diretamente nos bens naturais, mas naquilo que eles podem gerar – a renda. Então, quando ele 
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se apropria da terra e água é interessado nos frutos que delas são gerados. Por essa razão, a 

terra e a água levantamum obstáculo à atividade capitalista, porque, sem elas, o capital não 

pode subordinar a agricultura.   

No sistema do capital, a renda territorial representa uma dedução do capital disponível 

para fazer o empreendimento agrícola funcionar como empreendimento capitalista. Por isso, é 

que o proprietário do capital pode extrair a renda sem ser proprietário da terra, como também 

prefere assegurar a existência do camponês, obrigando-o a se modernizar, estabelecendo a 

dependência do produtor em relação ao crédito bancário, tornando o pequeno produtor 

camponês totalmente endividado. 

Destaca-se que a semiaridez do clima do Sertão, aparentemente, levantaria uma 

barreira para extração da renda, principalmente, por sua localização não ser privilegiada em 

relação a distância dos grandes centros econômicos do país implicar o aparente desinteresse 

do capital pela referida região.  

Contudo, como no campo, a extração do lucro extra não se processa da mesma forma 

que, na indústria, a distância passou a ser insignificante, justificando a apropriação das terras 

pelo sistema do capital, tanto em Petrolina como em Juazeiro e logo a sua transformação em 

“Polo de desenvolvimento”. A esse fato, atribui-se que, no espaço rural, “o preço de produção 

do pior solo, que não dá renda, é sempre o preço regulador de mercado”. (MARX, 2008c p. 

877). De acordo com Kautsky (1986),  

 

[...] o capitalista só cultivará as piores terras quando o suprimento falho tiver 
elevado tanto os preços dos gêneros alimentares que a exploração de terras 
fracas se torne compensadora. Quer dizer que na agricultura os preços de 
produção não são determinados pelo solo médio, mas pela pior terra de 
cultura. (p.68). 

 

A necessidade do capital, em dominar tudo, mostra o caráter relativo do “pior” solo no 

Polo. Neste, a politica de irrigação, implantada e materializada em Perímetros Públicos, 

possibilitou a extração da renda diferencial II, momento em que a renda capitalizada nas 

compras das terras passa a ser renda propriamente dita proveniente da aplicação de capital no 

campo e sua reprodução a partir do trabalho. Portanto, “os mercados de terras dos dois 

municípios (Juazeiro/Petrolina) efetivamente se estruturam somente com o desenvolvimento 

da irrigação”. (SILVA e KAGEYAMA et al p.94). 

Por conseguinte, é a irrigação e seu uso crescente de tecnologia que têm possibilitado 

aos empresários, em virtude do seu volume de capital e tecnologia, a extração diferenciada da 

renda da terra proveniente dos resultados advindos da fruticultura.  
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Sendo assim, os dados obtidos na pesquisa de campo - 2011/2012 são ilustrativos para 

entender a renda diferencial II.  

 

      TABELA 11: - SIMULAÇÃO - EXTRAÇÃO DA RENDA DA TERRA DIFERENCIAL II116 

PRODUTOR MANG

A 

TON/H

A 

 

 

(a) 

CUSTO 

OPERACIO-

NAL R$/1ha 

 

(b) 

TAXA DE 

LUCRO 

MÉDIO 100% 

R$ 

(c) 

PREÇO DE PRODUÇÃO 

PARTICULAR  

TOT. ha 

(d) 

QUILO R$ 

(e) 

PREÇO DA PRODUÇÃO 

GERAL  

TOT. ha 

(f) 

QUILO R$ 

(g) 

RENDA DA 

TERRA 

DIFERENCIAL II  

1ha R$ 

        (h) 

A’ 25 8.750,00 

 

 

8.750,00 

 

 

17.500,00 0,70 21.750,00 0,87 4.250,00 

B’ 20 8.750,00 

 

8.750,00 

 

17.500,00 

(b)+(c) 

0,87 

(d)/(a) 

17.500,00 

 (a).(e) 

0,87 0 

   (f)-(d) 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo/2011/2012. 

 
A – GRANDE PRODUTOR 
B – PEQUENO PRODUTOR 
 

Considerando a realidade citada, é válido esclarecer que, no caso especifico da 

produção de manga e uva no Polo, o solo é todo igual. Contudo, há aqueles que, devido ao 

excesso de quantidade inadequada de água utilizada na irrigação e ao uso indiscriminado de 

fertilizantes, a salinização passou a existir, tornando esseo “pior” solo. Diante do fato e 

levando em consideração a aplicabilidade de capital nas grandes propriedades dentro e fora 

dos Perímetros pela procura da fruticultura no mercado externo, a alta produtividade passou 

a ser algo vantajosa. Com a pequena produção sujeitada ao grande capital, este passou a 

extrair a renda territorial tanto em setores econômicos do campo em que a renda da terra é 

alta como naqueles que ela é baixa. Paulínio e Almeida (2010) analisam a situação, 

mostrando que a ação do capitalista sobre o território e, portanto, a apropriação da renda da 

terra, tanto pode estar na produção e circulação no qual teremos a territorialização e a 

monopolização, como somente na circulação, em que ocorre apenas a monopolização do 

território pelo capital, quando se trata da produção camponesa ou pequenos produtores 

                                                             
116 Exemplo criado a partir de alguns dados fornecidos pelos entrevistados em pesquisa de campo 
2011/2012. Todavia, como existem inúmeros fatores que possibilitam o grande produtor ter maiores 
ganhos em relação ao pequeno, a tabela é suscetível à variação. É importantedestacar que A‟ e B‟ 
seguidos do‟ (apóstrofo) indicam que no terreno houve investimentos de capital – irrigação. 
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capitalistas subordinadas ao capital. Para Martins (1980), o modo capitalista de produção 

não se circunscreve à produção; 

ele é modo de produção e modo de circulação de mercadorias e de troca de 
mercadoria por dinheiro e de dinheiro por mercadoria. Isso justamente 
porque não é essencialmente um modo de produção de mercadorias, estrito 
senso, mas sim um modo de produção de mais-valia. E a mais-valia não é 
produto final do processo de produção. O produto final é a mercadoria que 
contem mais valia; essa mais valia precisa realizar-se e isso só é possível na 
circulação, quando finalmente o capitalista troca mercadoria concreta por 
dinheiro, o equivalente geral, que mede e representa o trabalho social. (p. 
214 e 215) 

 

Nesse caso em particular, o solo salinizado e a baixa condição econômica da pequena 

produção acabam favorecendo a grande, que, por sua vez, controla o preço dos produtos. 

Dessa forma, a concentração da propriedade da terra, seu monopólio e junto, às condições 

favoráveis ou não de câmbio, associada ao uso de diversas tecnologias, faz com que haja a 

extração conjunto da renda na grande e pequena propriedade pelos capitalistas, o que significa 

extração da renda da terra diferencial II integrada à renda absoluta, onde uma só é possível 

pela existência da outra. Essa dinâmica encobre a realidade, na medida em que as áreas 

irrigadas deveriam ter uma alta composição orgânica, isto é, o montante de capital variável 

deveria ser inferior ao capital constante e só é relativamente.  

Conforme Martins (1997), em setores considerados “modernos” como o caso dos 

Perímetros Irrigados, nos quais ocorrem grandes investimentos de capital, devido à inserção 

no campo do capital industrial e do capital financeiro, a rentabilidade das atividades agrícolas 

assim vinculadas é determinada por uma taxa de lucro acima do que seria a taxa real de lucro 

do empreendimento. Isso porque a composição orgânica do capital das empresas instaladas 

nas áreas dentro e fora dos Perímetros é de fato inferior à composição que deveria ter ou 

inferior à composição média.  

 

Justamente por isso é que ao setor mais débil no conjunto dos fatores 
econômicos envolvidos, o da força de trabalho, se atribui uma remuneração 
residual em relação à do capital, cuja taxa de lucro fica assim assegurada, 
como se fosse um setor moderno, organizado segundo composição mais alta 
do que a real. Desenvolvem-se estratégias de redução de salários, sem a 
contrapartida do desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, sem 
redução no trabalho propriamente dito. (p. 101 e 102). 
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Mesmo de forma velada, o dinamismo da fruticultura ligado às boas condições no 

mercado abriu possibilidades para que muitas empresas se instalassem no Polo e se 

organizassem para atender a seu alvo principal - o mercado externo. Nesse sentido, a extração 

da renda da terra II, sempre crescente, passou a ter queda, em virtude do aumento da produção 

e produtividade tanto no Polo como em países da América Latina. Por conta disso, em certos 

momentos, não é possível vender toda a produção, tornando mais vantajosa sua destruição, 

porque, assim, o mercado não saturaria do mesmo produto e o preço não cairia tanto, 

consequentemente, a renda não deixaria de existir, mais baixa. 

Diante dessa realidade, explica-se a situação de monopólio da terra por grandes grupos 

empresariais com a finalidade de barrar a concorrência. Sendo assim, volta-se para Marx 

quando ele escreveu a respeito da renda da terra, num contexto histórico, em que o 

proprietário do capital e da terra não era a mesma pessoa. Este fato tem-se apresentado, 

atualmente, no Polo, pelo arrendamento de grandes propriedades como também em pequenas. 

Portanto, o proprietário do capital e da terra que, no período áureo da fruticultura, era um só, 

hoje, em muitos casos, estão separados, embora detenha aquilo que é essencial para a 

manutenção do agro-hidronegócio - a propriedade privada da terra e da água. O que continua 

a lhe interessar é a renda e renda subjugada pelo capital. 

A separação de proprietários da terra e do capital faz parte do próprio antagonismo do 

sistema. Todavia, não significa que ambos não possam estar juntos, unidos pelo interesse 

comum na apropriação da mais-valia produzida pelos trabalhadores.  

 

O monopólio da classe sobre a terra e o monopólio de classe sobre o capital 
– as ferramentas, as matérias-primas, o dinheiro dos salários – são 
imprescindíveis no capitalismo para subjugar o trabalho dos trabalhadores, 
para fazer com que estes trabalhem para o capital, para que a sua capacidade 
de produzir mais riqueza do que aquela de que necessitam para sobreviver 
apareça como se fosse uma virtude da propriedade da terra e do capital. 
(MARTINS, 1980 p. 210). 
 

 
 

No momento em que Marx (2011) elucida que “apropriedade do território inclui 

potencialmente tanto a propriedade da matéria-prima quanto do instrumento original, a 

própria terra, e de seus frutos espontâneos” (p.409), tratando-se do agro-hidronegócio nos 

Perímetros Irrigados, os frutos da terra não ocorrem de forma espontânea, mas, por meio da 

aplicação de capital na terra, tornam-se negócios que contem valor de troca para atender a 

uma necessidade do mercado e não da população e, assim, ser possível existir a renda 

fundiária. 
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          FLUXOGRAMA 03: - EXTRAÇÃO DA RENDA DA TERRA NO POLO 

 

TERRA 

 

INVESTIMENTO EM CAPITAL FIXO (RENDA PITALIZADA) 

 

INVESTIMENTO DE CAPITAL 

 

CONSTANTE                    VARIÁVEL 

 

SELO DE QUALIDADE 

 

TREINAMENTO (TRABALHADORES) =PRODUÇÃO=PRODUTIVIDADE 

 

  MAIS-VALIA 

 

CIRCULAÇÃO 

 

CONSUMO 

 

                                                                                  MAIS-VALIA 

 

. LUCRO RENDA DA TERRA 

 

 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D. pesquisa de campo, 2011/2012. 

 

A extração da renda da terra explica a territorialização ou monopolização do território 

pelo capital no campo nomeado de agro-hidronegócio. Nesse modelo, a mais-valia é 

apropriada sob várias formas de renda, “quaisquer que sejam os níveis atingidos pela renda da 

terra, a propriedade fundiária tem um efeito sobre o desenvolvimento daquelas indústrias que 

dependem particularmente da terra como meio de produção”. (BOTTOMORE, 2001, p. 306). 
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4.4 COM O AGRO-HIDRONEGÓCIO - O CAMPO PASSA A SER UM TERRITÓRIO 
PARA OS MAIS CAPACITADOS 

A transformação do campo para o agro-hidronegócio ou outra política de mercado 

como a PAC (Política Agrícola Comum) tem colocado a agricultura em certa posição que 

somente os informados,os “modernos” que possuem cursos, podem utilizar a terra para esse 

fim. Mészáros (2007a) explica que “uma „vasta difusão do conhecimento e o cultivo de um 

alto padrão de inteligência‟ é o objetivo adotado de bom grado pelo moderno Estado 

capitalista”. (p.220). 

Esse entendimento tem fortalecido as empresas produtoras de insumos e máquinas, 

empresas que se especializaram em comercializar projetos e fornecer assistência técnica para 

os produtores individuais, bem como empresas privadas e públicas como sendo a única 

maneira de poder fazer uso da terra.  

Para melhor compreensão desse contexto, exemplificam-se duas empresas: uma no 

Polo Juazeiro/Petrolina - Plena Consultoria e Projetos - e outra em Portugal - Associação dos 

Jovens Agricultores. A primeira  destaca-se na assessoria e consultoria ao agronegócio desde 

1991 e como uma forma de expandir e dominar o Sertão nordestino, tem se especializado na 

área da irrigação sendo a empresa a ganhar a administração do Perímetro Irrigada Salitre. A 

distinta empresa presta serviços a clientes de diferentes setores como: instituições 

governamentais, cooperativas, associações, empresas e produtores rurais, entidades privadas e 

organizações internacionais, atendendo a demandas em todo o Brasil. Nesse sentido, para 

melhor inserir no campo os preceitos do agronegócio, a empresa em parceria com a 

CODEVASF, EMBRAPA e o Banco do Nordeste deram preferência a um tipo de público, 

segundo dados obtidos em pesquisa de campo, com espírito competitivo e empreendedor 

composto em maior número de pessoas com Cursos Técnico e Superior completo e, ainda, são 

constantemente treinados para ampliar a capacidade de negócio e, assim, poder atender às 

necessidades do mercado. Com esse entendimento, os pequenos produtores familiares sem 

escolarização, uma maioria no Polo, não podem fazer parte desse “novo” na agricultura do 

semiárido.  

Vê-se, portanto, que a educação institucionalizada que foi e continua a ser distante dos 

trabalhadores, especialmente do campo, é no Projeto Salitre, um critério relevante na 

seletividade. Para a empresa administradora do Projeto e a CODEVASF, ter no campo 

pessoas que passaram pela educação formal, garante o cumprimento do propósito do sistema 

uma vez que, para eles, a educação, como compreendemos não só deve: 
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[...] fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina produtiva 
em expansão do sistema do capital, como também gerar e transmitir um 
quadro de valores que legitima  os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja de forma 
“internalizada” (isto é pelos indivíduos devidamente “educados” e aceito) ou 
através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 
implacavelmente imposta. A própria história teve de ser totalmente 
adulterada, e de fato frequente e grosseiramente falsificada para esse 
propósito. (MÉSÁROS, 2007a p.202). 
 

 
 

    FIGURA 12: – TREINAMENTO PROJETO IRRIGADO SALITRE117 

 
   FONTE: CODEVASF/2012 

 

A segunda, AJAP (Associação dos Jovens Agricultores) um tanto contrária à natureza 

do nome, é uma empresa privada constituída atualmente com aproximadamente treze mil 

associados. Foi fundada em Portugal desde 1983 no momento em que as reformulações da 

Política Agrícola Comum começa a esquematizarum programa de Desenvolvimento Rural 

pautado na competição e no empreendedorismo. A especialidade da empresa consiste em dar 

                                                             
117A CODEVASF e o Banco do Nordeste são os promotores do SALITEC 2012, que conta ainda com 
o apoio do SEBRAE/BA, EBDA, Banco do Brasil,  Universidade Federal do Vale do São Francisco 
(UNIVASF), Embrapa Semiárido, UNEB, ADAB, Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do 
Sertão do São Francisco (ACCOSSF) e prefeitura municipal de Juazeiro. A organização do evento é 
do consórcio de empresas (Plena e PROJETEC) que administram o Perímetro. Disponível 
em:http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=inicio&pagina=2. Acesso em 28.11.12. 
 

http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=inicio&pagina=2
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apoio às pessoas, sobretudo aos jovens até 40 anos e também outros que querem lançar-se no 

mercado e não sabe como candidatar-se a um projeto lançado pelo Ministério da Agricultura, 

rede de supermercado etc.  

 

- Eles querem iniciar na atividade agrícola, nós prestamos o apoio 

técnico no campo, o apoio burocrático e explicamos como utilizar o 

subsídio e aí eles nos pagam por esse serviço. (C. Técnica da AJAP, 

Portugal 2012). 

 

Para as duas empresas - Plena e AJAP  - a agricultura é um negócio, portanto, não 

seadmite que algum produtor permaneça nesse ramo sem informações devidas de como tornar 

sua produção de acordo com os padrões exigidos pelo mercado.  

É importante frisar que as informações são imprescindíveis, por isso não se nega sua 

importância. No entanto, no sistema do capital, elas têm sido um mecanismo para a sua 

reprodução e aqueles que querem continuar com sua autonomia, tendo como prioridade as 

necessidades básicas da família passam a ser problema para este.  

 

Em Portugal a atividade agrícola tem muitas pessoas. Além de 

envelhecidas, há zonas tradicionalmente com pouco conhecimento que 

não chegam às associações como AJAP. As pessoas não procuram se 

informar, vão fazendo as coisas de qualquer maneira. Mais isso está a 

mudar porque tem havido uma expansão das associações com apoio 

técnico. (C. Técnica da AJAP, Portugal 2012). 

 

É com a intenção de informar, de elevar a capacidade de produção, de rentabilidade 

garantida que as empresas/associações capitalistas têm se efetivado no mercado para vender 

conhecimentos aos grandes capitalistas que têm dinheiro para comprar, assim como o Estado. 

 

 

As deturpações desse tipo são a regra quando há riscos realmente elevados, e 
assim é, particularmente, quando eles são diretamente concernentes à 
racionalização e à legitimação da ordem social estabelecida como “ordem 
natural” supostamente inalterável. A história deve ser reescrita e 
propagandeada de uma forma ainda mais distorcida, não só nos órgãos que 
em larga escala formam a opinião política, desde os jornais de grande 
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tiragem às emissoras de rádio e de televisão, mas até nas supostamente 
objetivas teorias acadêmicas. (MÉSZÁROS, 2007a, p. 202).  
 

 

Atualmente, tanto a Plena representante da CODEVASF em Juazeiro BA como a 

AJAC, forte aliada do Governo português, atuam na direção do Estado, daquilo que ele tem a 

pretensão de implantar no campo. Desse modo, como os financiamentos caminham para um 

tipo de atividade agrícola que somente os mais e hábeis, mais espertos e inteligentes 

sobrevivem, são exatamente para esses que estão disponíveis os créditos agrícolas espalhados 

por todos os lugares. Em Portugal, é muito comum vê-los pelos Conselhos118. 

 

FOTO 38: - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA – LISBOA PT 

 
FONTE: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, LISBOA/Portugal 2012 

 

 

 

 

 

                                                             
118O Concelho ou município (do latim municipium, antiga designação romana), trata-se de uma 
circunscrição territorial dotada de personalidade jurídica e com certa autonomia administrativa, 
constituindo-se de certos órgãos político-administrativos. Os 308 municípios portugueses, ou 
autarquias locais, portanto, são chamados pela sua designação tradicional de concelhos. Disponivel 
em:http://terrasdeportugal.wikidot.com/geo:concelho. Acesso em: 09.12.12. 

http://terrasdeportugal.wikidot.com/geo:concelho
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FOTO 39: - EMPRESA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – CADAVAL E PORTO/PT 

 

           FONTE: SOUSA, R.A.D, pesquisa de campo, Cadaval e Porto - Portugal/2012 

O conhecimento institucionalizado, ou mesmo sua capacidade de leitura para obter 

informações, está devidamente ligado ao crédito agrícola – saber aplicar o dinheiro para que 

ele gere necessidades de novos empréstimos e assim continuamente. Marx (2011) afirma que 

uma das formas históricas do juro é o empréstimo de capital para a riqueza consumidora. O 

mesmo, para o autor, 

 

[...] aparece aqui historicamente importante por ser ele próprio um momento 
da gênese do capital, na medida em que a renda (e, frequentemente, inclusive 
a terra) dos proprietários de terra se acumula e é capitalizada nos bolsos do 
usuário. Trata-se de um dos processos por meio do qual o capital circulante 
ou também o capital na forma de dinheiro se concentra em uma classe 
independente dos proprietários da terra. (p.728). 
 
 

É para grandes capitalistas que se constituem empresas destinadas a prestar os diversos 

tipos de serviços, notadamente, ligados a melhor maneira de produzir conforme necessidades 

dos clientes.  

- Prestamos assistência aos produtores que utilizam o selo globalgap e 

vendem para o grupo SONAE. (J.S – responsável pelo Departamento 
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de certificação da empresa CODIMACO - Controle e Certificação de 

Produtos Agroalimentares -Pesquisa de campo, Cadava/PT 2012). 

 

- Conheço melhor as grandes superfícies, ou seja, produtores que 

vendem para o Pingo doce e o Intermarché119. Damos assistência 

técnicas a esses produtores que devem ter tudo muito bem organizado, 

sabem os cursos que devem fazer os produtos que podem utilizar e, 

além disso, tem que ter alguma certificação.(C. Técnica da AJAP, 

Portugal 2012). 

 

Nesse contexto, a técnica considera que: “- as grandes superfícies é outro mundo 

profissional, diferente do mundo das feiras e de algumas pessoas do Mercado Abastecedor de 

Lisboa que realizam a agricultura como um mercado paralelo”. (C. Técnica da AJAP, 

Portugal 2012). 

A situação apresentada refere-se ao fato de que “instituições de educação tiveram de 

ser adaptadas no decorrer do tempo, de acordo com as determinações reprodutivas em 

mutação do sistema do capital”.(MÉSZÁROS, 2007a p. 205). Desse modo, a sociedade atual 

considera ser normal alguns dominarem a maioria pelo poder da informação institucionalizada 

e do dinheiro.  

Sendo assim, aqueles que, no campo, não possuem esses dois elementos 

indispensáveis ao capitalismo, são os que devem formar o exército de reserva para o trabalho 

assalariado. Nesse sentido, resistir aos imperativos do capital, no campo, é para os apologistas 

uma agricultura que não serve, é condenada.  

Toda essa questão seletiva no campo reforça a irracionalidade a respeito da 

importância da terra. Para os capitalistas, ela é um negócio e deve ser gerido como tal. Nesse 

caso, é a renda que dela pode ser auferida que está em jogo; então essa gestão pode ser, 

inclusive, virtual, a distância, o que significa um amplo domínio da informática.  É nesse 

contexto que o Governo Português cria o Bolsa de Terras. Por esse programa, o Governo fará 

das supostas terras abandonadas do país um grande empreendimento para o jovem agricultor 

entre 18 a 40 anos que queiram investir no campo, sendo que,somente após 15 anos esse 

                                                             
119 Redes de supermercados em Portugal. 
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poderá ser proprietário, caso não apareça o verdadeiro dono.  Mais uma vez, as empresas de 

assistência técnica entram no processo.  

 

- Nós temos informações privilegiadas do Ministério da Agricultura. 

Temos como saber rápidas as notícias relativos aos projetos. Então, 

sempre que há alguma discussão no Ministério, alguma coisa que vai 

passar na Comunidade Europeia que tem que se debater a respeito de 

Portugal, o Ministério reúne as entidades dentre elas a AJAP para que 

possam dá sua opinião. Nós temos certo poder com o Estado de 

negociar. (C. Técnica da AJAP, Portugal 2012). 

 

 

Desse modo, como a agricultura é hoje controlada pelo mercado, destina-se a ela 90% 

dos subsídios do Estado para quem queria iniciar negócio nesse ramo. Assim, ela passa ser 

uma atividade para engenheiros, arquitetos, enfim, qualquer um que busque fazer da terra um 

amplo empreendimento. Esse é o objetivo velado do Bolsa de Terras – Programa criado pelo 

Governo português para levar as pessoas de volta ao campo.  

Esse entendimento nega toda a sabedoria familiar camponesa adquirida de geração em 

geração por um saber de mercado. 
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SEÇÃO 5 

 

A INTERFERÊNCIA DA POLÍTICA AGRÍCOLA 
COMUM EUROPEIA NA EXPANSÃO DO AGRO-

HIDRONEGÓCIO – POLO JUAZEIRO/PETROLINA 

 

 A situação hoje está pior. As sementeiras ficaram 
mais caras porque a semente e os adubos são 
caros e aí temos que vender barato. Hoje estou a 
praticar preços que meu pai praticava há 25 anos. 
E a tendência é ficar ainda pior. (J.M produtor de 
Loures – Portugal – Pesquisa de campo, 
13.10.12). 

 

A interferência da Europa na política agrícola do Brasil e, em especial no Nordeste do 

país, data do período da colonização/dominação oficializada, momento em que toda a riqueza 

natural tinha por objetivo abastecer o mercado europeu. Desse contexto histórico, a suposta 

condição de país “livre” da superioridade da metrópole. Foram diversas as estratégias 

encontradas pelos países europeus para continuar controlando a produção e os produtores do 

Brasil e outras antigas colônias, ao ponto de impor no campo, em especial, a necessidade 

capitalista do valor de troca sobre as necessidades genuínas da humanidade, por meio do 

cativeiro da terra. Para Martins (2004, p.32), esse é um período que “engendra, portanto, um 

capitalista que personifica o capital produtivo subjugado pelo comércio, a produção cativa da 

circulação”. 

Conforme Serrano (2012), essa relação ocorre no Brasil e em toda a América Latina. 
 

 
Las relaciones comerciales entre América Latina y los países centrales 
siempre han sido desequilibradas. Pero no sólo, como es bien sabido, porque 
Latinoamérica haya exportado de manera tradicional materias primas 
básicas, baratas e indiferenciadas a los países desarrollados e importado de 
éstos manufacturas y servicios comercializables, sino también porque desde 
el punto de vista agroalimentario se establece una doble corriente mercantil 
por la que América Latina sigue exportando materias primas para elaborar 
los concentrados con los que se alimenta la ganadería industrializada y 
algunos productos tropicales e importando de los países ricos, que también
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son auténticas potencias agropecuarias, alimentos fundamentales para la 
dieta humana, sobre todo cereales. (p. 17). 

 

Notadamente, em todas as formas de sociedade, a produção associada à produtividade 

está indissoluvelmente ligada ao tipo de utilidade e à utilização compatível com as práticas 

produtivas dominantes daquela sociedade. Naturalmente, o mesmo vale para a ordem social 

capitalista, em que 

 

dadas as limitações e contradições estruturais desta ordem social 
universalmente mercantilizadora, orientada para o lucro, o escopo de sua 
produtividade é desesperançosamente limitado – e sua direção, além de certo 
ponto de desenvolvimento histórico em  andamento, radicalmente pervertida 
– pelo modo no qual as demandas da expansão do capital praticamente 
definem o critério de “utilidade” ao qual tudo deve se transformar. 
(MÉSZÁROS 2009 p.620). 
 
 
 

Nesse sentido, o campo foi absorvido e regido pela ordem social atual cuja utilidade 

de sua produção, assim como os seres humanos, passaram a ser controlados pelos imperativos 

das leis de mercado no processo de expansão do sistema do capital. Na corrida expansionista 

do sistema, é assinado o Tratado de Roma em 1958 e com ele alterações na política agrícola 

dos países membros que, a princípio, eram seis (França, Alemanha, Holanda, Bélgica e 

Luxemburgo). Nesses países, a agricultura era fortemente marcada pela intervenção estatal, 

que atuava principalmente sobre orientação e o controle da oferta, a determinação dos preços 

garantidos, o apoio direto aos rendimentos dos agricultores, a comercialização dos produtos 

e/ou as estruturas agrícolas.  

A situação apresentada originou o nascimento da Política Agrícola Comum239, uma 

vez que o Tratado de Roma considerava ser necessário suprimir os mecanismos de 

intervenção nacionais incompatíveis com o mercado comum e transpô-los para o nível 

comunitário para que, dessa forma, os produtos agrícolas passassem ser incluídos na livre 

circulação de mercadorias mantendo simultaneamente uma intervenção pública no setor 

agrícola. Associados a essa finalidade, outros objetivos foram elaborados: a) aumentar a 

produção agrícola por meio da promoção da industrialização das tecnologias agrícolas; b) 

                                                             
239Pode-se afirmar que a PAC (Politica Agrícola Comum) originou nos primeiros dias de formação da 
CEE (Comunidade Econômica Europeia), nomeadamente no Tratado de Roma de 1957 no 
Pós-Segunda Guerra, entrando em vigor em 1962. Informações disponíveis em: 
http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=631&articleID=1782
Acesso em: 27.09.12.  

http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=631&articleID=1782
http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=631&articleID=1782
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garantir um rendimento adequado para os agricultores; c) estabilizar os mercados agrícolas; d) 

assegurar a disponibilidade de produtos agrícolas para os consumidores a preços acessíveis. 

Sendo assim, a PAC designava-se, também, em aumentar a produção de cereais, carne, 

leite e vinho escasso na parte ocidental do continente no período da Segunda Guerra Mundial.  

Para Montiel (2009), os princípios básicos que têm orientado a Política Agrícola Comum 

desde o seu nascimento até a presente data são: unicidade do mercado (envolvendo a 

liberalização do comércio dentro dos limites), preferência comunitária  (que resultou em 

protecionismo contra terceiros) e a solidariedade financeira comum (sendo o financiamento 

da política agrícola comum para o Orçamento Comunitário). 

Assim, para a consolidação de tais objetivos, a Comunidade Europeia, como foi 

chamada em sua origem até aos anos de 1990, quando se transforma em União Europeia, (Ver 

mapa que segue) consolidou um mercado agrícola na Europa protegido da produção exterior 

de barreiras tarifárias, sustentado por um fundo de financiamento240 agrícola cuja função 

consistia na estabilização dos preços do mercado para garantir rendimento considerável aos 

agricultores241. Dessa forma, o referido fundo garantia sempre a compra daquilo que era 

produzido independentemente da procura do mercado, de modo a não permitir baixa nos 

preços, especialmente, dos produtos que constavam no Orçamento Comunitário, como: carne, 

vinho, leite e cerais mesmo em situação de alta na produção; contudo, as elevadas produções 

resultavam do funcionamento interno da PAC.  

 

                                                             
240A princípio, o financiamento da PAC era proveniente, principalmente, pelo FEOGA - Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (1962). Este, por sua vez, era dividido na seção 
Garantia - tinha por objetivo financiamento das despesas decorrentes da aplicação da política 
dos mercados e dos preços; a secção Orientação – contribuía para o financiamento das 
operações da política estrutural e do desenvolvimento da zona rural. O custeio dos fundos era 
originário das exportações e dos impostos. O FEOGA 2005 transformou-se em dois fundos: Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que financia pagamentos diretos aos agricultores, bem como 
medidas para regular os mercados agrícolas, tais como a intervenção e as restituições às exportações, e 
o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), que financia os programas de 
desenvolvimento rural dos Estados-Membros. Estes provêm do orçamento geral da UE, financiado 
pelos seus recursos próprios (direitos aduaneiros, direitos niveladores, Índice de Valor Adicionado- 

IVA e uma percentagem do Produto Interno Bruto - PIB dos países da UE). O recurso PIB representa 
aproximadamente três quartos do orçamento da UE. A Política custa a cada cidadão europeu uma 
contribuição de cerca de 30 cent por dia. O custo total para a UE é de cerca de 53 milhões de euros por 
ano, o que representa, aproximadamente, 40% do total do orçamento da UE. A parte da PAC, neste 
orçamento, está em constante diminuição: de 71%, em 1984, deverá passar para 39%, em 2013. 
Disponível em: http://ec.europa.eu/agriculture/faq/cost/index_pt.htm. Acesso em: 27.09.12. 
241 Denominação atribuída aos trabalhadores do campo, especialmente, em Portugal. 

http://ec.europa.eu/agriculture/faq/cost/index_pt.htm
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MAPA 09: - UNIÃO EUROPEIA/POLÍTICA  AGRÍCOLA COMUM 

 

 

LEGENDA: 

1-França 
2-Bélgica, 
3-Holanda,  
4-Alemanha,  
5-Luxemburgo 
6-Itália, 

7-Irlanda,  
8-Reino Unido,  
9-Dinamarca, 
10-Grécia,  
11-Portugal,  
12-Espanha, 

13-Suécia,  
14-Finlândia, 
15-Áustria,  
16-Estônia,  
17-Letônia  
18-Lituânia, 

19-Polônia,  
20-República 
Checa,  
21-Eslováquia 
22-Hungria,  

23-Eslovénia, 
24-Malta,  
25-Chipre,  
26-Roménia,  
27-Bulgária. 

 
FONTE: Adaptado a partir do site disponível em: http://noseahistoria.files.wordpress.com/2012/04/a-
ue-em-2007. Execução: FONTES I.S. Lisboa/PT – 2012. 
 

Montiel (2009) explica que a PAC se centra essencialmente em uma intervenção de 

preços mínimos, mediante compra a preços garantidos pelo Estado. Essa política de preços 

mínimos requeria uma forte proteção externa do mercado agrícola para evitar a queda 

excessiva dos preços dentro da UE. O aumento da produção agrícola e a consequente queda 

dos preços foram o resultado da combinação de industrialização agrícola e o incentivo dos 

preços garantidos pela PAC. Destaca-se que a existência de excedentes eram produzidos por 

http://noseahistoria.files.wordpress.com/2012/04/a-ue-em-2007
http://noseahistoria.files.wordpress.com/2012/04/a-ue-em-2007
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agricultores mais dependentes dos preços subsidiados que eram estimulados a buscar maiores 

produções para compensar os baixos preços, entrando, desse modo, em círculo vicioso. 

Os produtos em excesso fizeram com que a PAC caísse em suas próprias contradições. 

Subsidiar a produção e, em seguida, extrair dos trabalhadores o que eles ganhavam para 

retirar os produtos em excesso do mercado, sendo que, esses produtos depois tinham que 

receber auxílios para tornar a sua exportação rentável ou tinham que ser armazenados ou 

destruídos, gerando novos custos.  

Essa realidade, ou seja, o alto custo gerado por essa política, associado às pressões 

externas para a liberação do mercado agrícola conduziu a reformulção da PAC nos momentos 

significativos apresentados: 

a) 1992 - a intervenção no mercado agrícola para a garantia dos preços foi substituido 

por esquemas de pagamento aos agricultores pelas perdas de rendimentos. Para consolidar 

essa reforma, foi criada a Agenda 2000, que propôs a redução à produção por meio de 

maiores baixas dos preços garantidos. Tal medida tinha tanto o intuítode atender às exigências 

aos novos países com o alargamento da União para materialização do euro, como também, 

atender ao contexto internacional, enquandrando a PAC as regras da OMC123 (Oganização 

Mundial do Comércio); 

b) 2003 - é considerada a reforma mais ambiciosa, com quatro objetivos primordiais: 

estabelecer uma maior conexão entre a agricultura europeia e os mercados mundiais; preparar 

o alargamento da União Europeia; responder melhor às novas solicitações sociais em matéria 

de preservação do ambiente e de qualidade dos produtos; tornar a PAC mais compatível com 

os países pobres. A partir desses objetivos, foram estabelecidos os princípios de: 1) 

dissociação – dissocia relativamente à ajuda aos volumes produzidos, a fim de orientar 

melhor as explorações em função do mercado e reduzir as distorções sobre a produção e sobre 

os mercados dos produtos agrícolas.  Essas ajudas dissociadas passam a ser um pagamento 

fixo e único à exploração, centrada na estabilidade dos rendimentos e calculado em função 

das ajudas diretas recebidas no passado (referências históricas); 2) condicionalidade – que 

subordina os pagamentos únicos a respeito de toda uma série de critérios em matéria de 

ambiente, de saúde pública, de bem-estar dos animais etc.; 3) compatibilidade com as regras 

da OMC - estabelecer as regras da OMC na agricultura; 4) redistribuição - pagamento 

atribuidos às explorações segundo as referências históricas. 

                                                             
123A partir da criação da OMC, a PAC teve as suas normas adaptadas com as da Organização. 
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c) 2007 – 2013 – reforça a política de qualidade e segurança alimentar ao Programa de 

Desenvolvimento Rural e aos planos para culturas energéticas. A reforma também preparou a 

UE para a ronda de Doha124 da OMC, sobre a liberalização do comércio internacional, onde a 

UE se propôs eliminar até 2013 todos os subsídios à exportação. 

d) pós 2013 - as reformas que devem ocorrer no período de 2014 a 2020 devem estar 

focadas em cinco temas principais: os custos de oportunidade; os alargamentos da União; a 

repartição e o desligamento das ajudas diretas; o equilíbrio entre os dois pilares da PAC; e a 

compatibilidade com as negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). O debate 

será bastante acirrado, pois, em uma sociedade capitalista, as negociações não se situam no 

plano do que seria justo, mas no da geometria dos interesses.  

Todas as reformas da PAC e as alterações nos fundos de financiamento foram 

precindidas pelos seguintes princípios: a) subsidariedade – complemetariedade entre público 

e privado; b) programação - todo o dinheiro deve ser programamdo; c) avaliação – o que está 

sendo financiado precisa ser avaliado; d) parceria  – tem que ter parcerias nos investimentos 

destinados; e) adicionalidade - as parcerias devem ser  em parte da UE, do país membro e  da 

iniciativa privada. 

De acordo com Montiel (2009), as reformas ocorridas no interior da PAC sempre 

reforçaram a modernização da agricultura e sua transformação em um negócio produtivista 

cuja finalidade prioritária consiste em abastecer de matéria-prima a indústria processadora de 

alimentos, transformando o campo em um mercado para indústria de insumos agrícolas, 

(sementes, fertilizantes inorgânicos, máquinas, herbicidas, pesticidas...). 

No mesmo entendimento, Galindo (2009) reforça que a lógica da PAC desde sua 

origem não mudou na essência - favorecer a produção voltada para a exportação - o mesmo 

objetivo da OMC (Organização Mundial do Comércio)  que é o de modernizar a agricultura 

para o aumento da produtividade, anexando-o para qualquer outro motivo (social, ecológico, 

territorial) de segurança alimentar e de solidariedade 

As reformas da PAC indicam que a interferência pública tem sido reforçada com 

políticas agro-rurais, que signifca para o Estado, juntar o apoio tradicional da atividade 

primária, a produção de gêneros alimentícios associados ao desenvolvimento sustentável, o 

ordenamento do território e da paisagem, a diversificação e revitalização da economia rural ou 

                                                             
124A Declaração Ministerial de Doha estabeleceu o mandato para a negociação, entre elas as relativas à 
agricultura, serviços e o tema propriedade intelectual. A mesma teve como propósito fazer uma 
importante reforma no comércio internacional, mediante o estabelecimento de medidas para reduzir as 
barreiras redução comerciais. Disponível em: ttp://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm. 
Acesso em 19.11.12. 
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a produção de energia. Por conseguinte, tornou mais intenso o controle sobre a terra, 

privilegiando as grandes propriedades e a produção em grande escala. No sistema do capital, 

para Harvey (2012, p. 168), o comando é “exercido por um grupo ou uma classe social sobre 

outra ou excercido de modo imperialista, como poder de um povo sobre outro. Esse poder é 

tanto expansivo (o poder de fazer e criar) quanto coercitivo (o poder de negar, evitar e, se 

necessário, destruir)”. 

Dessa forma, a ampla e acelerada liberação do mercado agrícola consolida os 

desígnios do sistema do capital ao promover intercâmbios comerciais, gerando novas 

possibilidades de negócios rentáveis no mercado global, com os agricultores, podendo se 

tornar empresários competitivos, produzindo aquilo que o mercado e os consumidores 

desejarem.  Contudo, as regras da OMC e as reduções tarifárias afetaram as condições 

econômicas dos países menos desenvolvidos no âmbito da UE, deixando-os desprotegidos no 

que se referem às subvenções das importações idustriais e agrícolas, uma vez que os recursos 

públicos e as dívidas dos países são diferenciados; então, a competição passa a ocorrer dentro 

da própria União Europeia, na cidade e no campo. De acordo com Montiel (2009, p.2). 

 
En estos países, las dificultades para competir supusieron la crisis, cuando no 
la desaparición, de numerosas empresas locales y explotaciones familiares, a 
la vez que agravaron los problemas de balanza de pagos y deuda externa 
generando círculos viciosos que estimulan la expansión de un modelo 
agroexportador altamente destructivo ecológica y socialmente. 

 

Conforme Galindo (2009), a PAC propícia um modelo contraditório de agricultura e 

pecuária empresarial em detrimento da agricultura familiar, que se encontra marginalizada. A 

finalidade central da Política Agrícola Comum, que é aumentar a produção agrícola por meio 

da promoção da industrialização das tecnologias agrícolas  se concretiza e se estrutura com a 

expansão capitalista, estimulando a produtividade e com ela a competição entre os produtores. 

Nesse caso, as grandes fazendas de produção intensiva passaram a dominar as pequenas 

propriedades familiares que, quando não desapareciam, iam se tornando de tempo parcial125, 

o que foi implicando na superexploração da força de trabalho dos agricultores europeus. 

                                                             
125 A agricultura de tempo parcial ou part-time – significa que o agricultor não é mais um fazendeiro 
especializado, mas um trabalhador autônomo que combina diversas formas de ocupação (assalariadas 
ou não). Essa é a característica nova: uma pluriatividade que combina atividades agrícolas e não 
agrícolas. Baseado em Silva (1997). 
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A proletarização e autoprecarização passa a ser aguda em culturas com maior 

concorrência no mercado mundial (morango em Huelva, tomate e pimenta nos brócolis de 

Alméria, Múrcia - Espanha). 

 

Este proceso discurre en paralelo a la concentración y verticalización del 
sector agroalimentario en su sentido más amplio, desde la investigación 
biotecnológica hasta la distribución tanto en grandes superficies o en 
pequeñas, pero franquiciadas. Para aumentar sus beneficios las grandes 
multinacionales necesitan recortar los precios pagados a los agricultores 
convirtiéndolos en meros instrumentos del proceso de producción y 
distribución global de mercancías alimentaria. (GALINDO, 2009, p.2). 
 

 

Dentro desse contexto, confirma-se que a modernização da agricultura e a liberação do 

comércio com a finalidade de diminuir as desigualdades de concorrência entre os países do 

Norte e do Sul, favoreceram tanto os grandes produtores dos países desenvolvidos como dos 

países subdesenvolvidos pela capacidade de ambos de aumentar a produção em quantidade e 

qualidade, de acordo com a política alimentar adotada pela OMC. Sendo assim, o livre 

mercado intensificou de forma substancial o comércio de alimentos, o que, aparentemente, 

parece ter reduzido os custos por serem importados mais baratos, contudo fez crescer um setor 

ligado ao consumo de combustíveis, recipientes, embalagens, plásticos, refrigeração 

especializada na “suposta” qualidade nutricional dos alimentos. 

Por essa lógica, um produto que percorre vários quilometros chegaria com um suposto 

preço mais baixo do que o da produção local, aparentando favorecer o consumidor. Num 

entanto, quem ganha mesmo com isso são as empresas certicaficadoras, as grandes empresas 

distribuidoras, grupos (intermdiários) que compram produtos escassos nos limites da PAC 

para, em seguida, destribuí-los e, desse modo, atingir o consumidor, ou seja, nesse universo 

de livre comércio, o lucro e a renda da terra são absorvidos por um pequeno grupo de 

empresas - é um gargalo estreito que se torna cada vez mais estreito. 
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                             FIGURA 13: - CONTROLE ALIMENTAR 

 

PRODUTORES AGRÍCOLAS 
FORNECEDORES 

 
 

CONTROLE – 
DOS GRANDES 

GRUPOS DE COMPRA 
E DISTRIBUIÇÃO 

 
 

SUPERMERCADOS E  
HIPERMERCADO 

VAREJISTAS 
CONSUMIDORES FINAIS 

 

                           FONTE: Elaboração SOUSA, R.A.D.2012. 

 

É exatamente nessa conjuntura de livre mercado que os países pobres passaram a 

produzir cultivos – moculturas em grandes áreas - como a soja para alimentar o gado na 

Europa, utilizando-se do discurso velado de contrabalancear a concorrência entre ricos e 

pobres e de acabar com a fome pelo aumento da produção de alimentos saudáveis. Sendo 

assim, a política do agro-hdronegócio ganha destaque em países como o Brasil em suas áreas 

estratégicas como o cerrado matogrossense e, em especial, o Vale do São Francisco que 

beneficiados pelas águas do rio São Francisco, adota um sistema de modernização de 

agricultura extremamente agressiva incentivado pelo mercado global voltado para exportação 

de frutas, que, por sua vez, intensificou o uso da terra, água, energia, sementes, fertilizantes 

químicos e pesticidas. Por conseguinte, os Perímetros Irrigados centrados nesse mercado e 

controlados pelas empresas certificadoras, principalmente localizadas no mercado europeu, 

ratificam o que escreve Montiel (2009, p.2) a respeito do que consolida a PAC em escala 

global,  

 

 

un sistema agroalimentario en el que la agricultura desempeña un papel 
subordinado respecto a las industrias de insumos agrarios, la industria de 
transformación alimentaria y la gran distribución comercial. Se refuerza a su 
vez una agricultura industrializada y orientada a los mercados globales de 
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mercancías guiados por criterios de rentabilidad y desvinculados de las 
necesidades alimentarias de la población. 

 
A modernização de um modo geral e no campo em particular, reorienta toda a 

produção para o capital. Assim, a melhoria da produtividade, segundo Mészáros (2009, 

p.620), certamente, 

é uma finalidade do capitalista individual, à medida que pode assegurar-lhe 
vantagem competitiva. Contudo, esta circunstância nada gera de positivo em 
relação ao uso genuíno correspondente à necessidade humana, já que a 
conexão é puramente acidental do ponto de vista do capitalismo individual, 
pouco interessado em “necessidade” ou “uso”, meramente na realização do 
seu capital em uma escala ampliada. 

 

Portanto, o aumento de produção e produtividade guiado pela irrigação da agricultura, 

tornou o Polo Juazeiro/Petrolina base da concentração da propriedade da terra, de rendas e de 

riquezas controlado pelo capital em escala global, financiado pelos órgãos gestores e de 

fomento do capital (OMC, FMI, BM), enraizado por meio de políticas regionalizadas e 

específicas, como a PAC, na Europa, e a Farm Bill, nos EUA. 

 

 

De ahí que este modelo basado en la gran distribución organizada, 
generalmente de capital estadounidense y europeo, se esté implantando con 
vigor en los países subdesarrollados al socaire de las negociaciones de la 
OMC, cuyo norte es el fomento  de la liberalización de los servicios en el 
mundo. En América Latina, por ejemplo, se ha cuadruplicado desde 1990 el 
porcentaje que acaparan los supermercados en las ventas directas a los 
consumidores. (SERRANO 2009, p.3)  

 

 

Nesse sentido, a política de valorização do campo centrada no modelo 

“desenvolvimentista” tem especializado o agronegócio, mais precisamente o agro-

hidronegócio, dimensionada ao circuito produtivo agro-químico-alimentar-financeiro, 

mediante os cultivos da soja, milho, manga e uva. Contudo, explica Serrano (2009, p. 2). 

 

 

La liberalización del comercio internacional, impuesta por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), se produce e impulsa a sabiendas de que 
estas políticas sólo benefician a las grandes corporaciones transnacionales de 
la exportación y la distribución. Estas empresas transnacionales, a partir de 
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su práctica y de sus políticas mercantiles, destruyen el modelo de agricultura 
familiar y social en los países en los que se instalan o con los que negocian, 
acaban con millones de explotaciones campesinas en todo el mundo, generan 
más pobreza, más hambre y más expulsión de miles de personas de sus 
tierras, pueblos y países, con lo que originan y multiplican el fenómeno de la 
inmigración, tanto dentro de las propias fronteras como hacia el extranjero. 

 

Esse modelo de “desenvolvimento” com toda sua modernização e elevados saldos de 

produção e produtividade têm deixado uma população camponesa entregue a sua própria sorte 

tanto nos países desenvolvidos e, sobretudo, nos países subdesenvolvidos que, historicamente, 

sofrem com a concentração de terra. E, mesmo com todos os sinais apontando para a não 

viabilidade do modelo na Europa e no Vale, mesmo assim, um volume maior de capital é 

investido como fator de “motivação (prometendo recompensas individuais para todos e, em 

particular, para os membros da classe dominante) e também como oferta claramente vantajosa 

da expansão produtiva para o sistema como todo”. (MÉSZÁROS, 2009, P.642). De acordó 

com Serrrano (2012), 

 

 

En cualquier caso, tanto la agricultura familiar de los países desarrollados 
como los campesinos  y las comunidades rurales de los países pobres se ven 
afectados por las políticas europeas y las estrategias de las grandes firmas 
transnacionales de la agroalimentación desde el momento en que la 
progresiva liberalización comercial a escala planetaria los pone en relación, 
los vincula de forma categórica y los convierte en víctimas comunes de los 
mismos agentes. Este panorama se verá reforzado si a partir de 2014 la 
modificación en la distribución de los fondos comunitarios implica el 
desmantelamiento real de la PAC, ya que ésta será la consecuencia directa de 
la supresión de los mecanismos que regulan los mercados, la reducción de 
los excedentes de seguridad alimentaria y el recorte de los pagos directos a 
las explotaciones para desviar estos recursos económicos hacia las medidas 
agroambientales y de desarrollo rural. En definitiva, se trata de un modelo 
agrario que da la espalda a la crisis agroalimentaria global y deja de 
considerar a la agricultura como un sector estratégico, trasladando las 
compras, las inversiones e incluso la propia producción agropecuaria a otros 
países, en especial a los de América Latina. (p. 24/25) 

 

 

O que se encontra em destaque, nas novas investidas do capital, é o financiamento 

mais intensivo do segundo pilar da PAC - desenvolvimento rural em detrimento do primeiro – 

apoio à produção agrícola . O dinheiro do FEADER (Fundo Europeu Agrícola para o 

Desenvolvimento Rural)é distribuído em quatro eixos: 

1. Competitividade da agricultura e das florestas; 
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2. Melhoria do Ambiente e da paisagem rural; 

3. Diversificação da economia rural e qualidade de vida em meio rural; 

4.  Abordagem LEADER – Ligação Entre Acções de Desenvolvimento da Economia 

Rural126. 

GRÁFICO 15: - IMPORTÂNCIA RELATIVA DOS EIXOS E MEDIDAS 511 E 611 DENTRO 
DA CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO FEADER PROGRAMADO PARA UE - 27 NO PERÍODO 
2007/2013  

 

FONTE: Relatóriodo Desenvolvimento Rural da União Europeia. Informações estatísticas e 
econômicas. (2011, P. 269). Disponível em: 
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2011/index_en.htm. Acesso em: 01.11.12. 

Percebe-se que os quatro eixos em questão, enfatiza o empreendedorismo, assim como 

a inserção de atividades urbanas no campo, além do domínio das indústrias madeireiras e de 

papel no espaço rural. Nesse esquema, é colocada a máscara de economia comunitária e 

solidária. Logo, a atitude radicalmente nova em relação à qualidade de vida, ao “luxo” 

 

é inerente ao modo pelo qual o capitalismo define sua relação  com o valor 
de uso e o valor de troca, investindo contra os limites associados à produção  
orientada para o valor de uso, bem como contra a racionalização direta ou 
indireta do modo de produção e consumo severamente limitado  que é 
inseparável desta produção. Assim, a reabilitação prática do luxo representa 
um imperativo estrutural objetivo do sistema do capital na qualidade de novo 

                                                             
126Será analisado no item 5.2.2. 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2011/index_en.htm
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regulador do sociometabolismo. As próprias práticas produtivas, que se 
modificam espontaneamente, têm a prioridade histórica também sob este 
aspecto, e encontram suas expressões teóricas adequadas – que insistem na 
dinâmica produtiva e no caráter globalmente benéfico do “consumo de 
coisas supérfluas”, até então moralmente condenada – paralelamente a 
consolidação do novo sistema. (MÉSZÁROS, 2009, p. 643). 

  

Não obstante, os Perimetros Irrigados passaram também a ter esse caráter 

empreendedor e competidor, principalmente, nos mais recentes, como é o caso do Projeto 

Salitre todo esquematizado dentro da lógica do desenvolvimento rural europeu, 

principalmente referente ao pérfil do ocupante dos lotes, que precisam ser altamente 

especializados, ter agilidade e capacidade de cultivar produtos com saída de mercado e não 

para seu próprio consumo.  

Verifica-se, portanto, que toda a estrutura do Perímetre Salitre e aqueles que serão 

implantados têm como base a realidade da Europa. Assim, a prioridade para a grande 

propriedade, produção para o mercado, caráter empreendedor e cultivoscomo a                 

cana-de- acúcar para atender à demanda energética fazem parte do pacote.Nos demais 

Perimetros, como é o caso do Perimetro Senador Nilo Coelho, a produção para exportação 

precisa estar de acordo com as empresas certificadoras criadas pela PAC, cujo discurso é a 

garantia da alimentação saudável ao consumidor. 

Por trás desse discurso, há todo um conjunto de empresas, que se fortalece no mercado 

à custa do empobrecimento da agricultura campesina e dos pequenos produtores.  

 
 
 

Por todo esto, la actual crisis alimentaria, que ha privado de comida a 
millones de personas en todo el mundo, está dejando tras ella una larga lista 
de perdedores y ganadores, como en todas las situaciones críticas. Lo 
perdedores son las mujeres, los niños, los indígenas, los campesinos 
desarraigados de sus tierras, los agricultores familiares, los pobres urbanos 
de los países subdesarrollados y desarrollados, entre otros, mientras que los 
ganadores son las firmas transnacionales que controlan de principio a fin la 
totalidad de la cadena agroalimentaria, desde la producción a la distribución 
de los alimentos. (SERRANO 2009, p.3). 
 
 

 
Na Europa e não diferente no Brasil, o resultado das políticas voltadas para a produção 

de alimentos tem se concretizado na alta do preço dos gêneros alimentícios e na dependência 

da população de programas emergenciais como: as Cantinas Sociais em Portugal e, no Brasil, 

o Bolsa Família. 
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5.1 A PAC E O AGRO-HIDRONEGÓCIO - A INSERÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO 
AGRÍCOLAS NO CAMPO 

 
Desde a origem da PAC aos dias atuais, é dada ênfase à modernização da agricultura 

de modo que a produção aumenta cada vez mais. O agro-hidronegócio implantado nos países 

da América Latina, de procedência na Europa, não poderia ter outro objetivo que não fosse 

produzir em larga escala. Em ambos, aqueles que mais produzem têm auxílio garantido por 

parte do Estado.  

Para os representantes da Comunidade Econômica Europeia e hoje União Europeia, o 

incentivo à alta produção no campo significava e significa ordenamento do território, que 

equivale à ordem, ao domínio, ao controle, à definição de fronteira, ao espaço produtivo127. 

A partir de 1988, os países membros da PAC reestruturam o conceito de ordenamento 

do território e organizam uma comissão responsável pelos novos rumos do rural na Europa. A 

referida comissão cria o documento “O Futuro do Mundo Rural” e, dentro dele, o programa 

Desenvolvimento Rural que, ano a ano, foi aprimorado. No período de 2007 a 2013, ele 

deveria concentrar-se em três áreas, designado “eixos temáticos”: a) aumento da 

competividade do setor agrícola e silvícola; b) melhoria do ambiente e da paisagem rural; c) 

promoção da qualidade de vida nas zonas rurais e da diversificação da econômica. Para 

garantir uma aplicação equilibrada dessa política, os Estados-Membros e as regiões devem 

repartir o financiamento destinado ao desenvolvimento rural entre estes três eixos temáticos, 

da seguinte maneira: pelo menos, 10% do seu orçamento ao fomento da competitividade dos 

sectores agrícola e florestal, 25% à melhoria do ambiente e do mundo rural e, 10% à 

diversificação da economia rural128. 

 Para Abromovay (2012), o futuro das regiões rurais está na revalorização das regiões 

interioranas, um dos mais importantes fenômenos demográficos, sociais e culturais do início 

do milênio. Para o autor,  

 

nossa civilização habituou-se a enxergá-las como local da produção 
agropecuária, no qual os imperativos da eficiência seriam incompatível com 
a manutenção de um tecido social rico e diversificado. Os últimos anos vêm 
mostrando fontes de desenvolvimento associadas não só à manutenção da 
integridade ambiental e paisagística das regiões interioranas, e uma imensa 
capacidade de organização para fazer destes atributos as bases da geração de 

                                                             
127 Conceito baseado em notas de sala aula da disciplina: Mundo Rural e Desenvolvimento na Europa. 
UL - Lisboa – Portugal, 09.10.12.  
128 Dados disponíveis em: http://ec.europa.eu/agriculture/faq/rurdev/index_pt.htm. Acesso em: 
02.11.12. 

http://ec.europa.eu/agriculture/faq/rurdev/index_pt.htm
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ocupação e renda. A explosão do ecoturismo e do turismo rural é apenas um 
exemplo deste processo. (p.1). 
 

 

Com esse programa, o ordenamento do território continuaria a ser um espaço 

preparado para produção, contudo, com novas características, pois apoiar a agricultura já não 

era tão importante. A prioridade passa a ser um campo “multifuncional”129 em que o 

proprietário é um guardião da passagem (turismo rural), desenvolve a pecuária, faz parcerias 

com as Universidades etc. Abramovay  (2012) defende que a multifuncionalidade é um tema 

que os europeus estão trazendo para a discussão da OMC - Organização Mundial do 

Comércio. Consiste no fato de que as sociedades contemporâneas vão retribuir ao agricultor 

por atividades que o mercado é incapaz de pagar, como a preservação ambiental, por 

exemplo. Assim, o grande produtor continua sua produção em larga escala custeado pelo 

Estado ao passo que recai sobre o pequeno produtor a tarefa de preservar o meio ambiente.  O 

próprio autor considera um duplo desafio para União Europeia: manter seu lugar no mercado 

mundial e atender a uma pressão crescente de sua opinião pública por definições de políticas 

voltadas ao desenvolvimento rural.  

Conforme o autor, mesmo que a multifuncionalidade encubra interesses protecionistas, 

traz a tona perguntas mais interessante: O que querem as sociedades contemporâneas de seu 

meio rural? Apenas produção agropecuária? Segundo Abramovay (2012), a resposta dos 

europeus e as políticas que eles têm colocado em prática mostram que o meio rural pode 

oferecer um conjunto de bens, de serviços e de valores fundamentais para a civilização do 

século XXI.  

A multifuncionalidade é uma realidade europeia, criada em plenas reformulações da 

Política Agrícola Comum, para atender aos objetivos da Organização Mundial do Comércio. 

A União Europeia, para não enviar diretamente subsídios para a produção agrícola, criou a 

agricultura multifuncional difundida pela Agenda 2000, cuja produção volta-se em especial, 

para proteção ambiental. Sendo assim, 

 

                                                             
129A agricultura multifunciona l é aquela que tem várias funções para além da função da produção, as 
quais resultam da própria produção agrícola como – paisagens, ecossistemas, relaçoes sociais e 
aspectos culturais. Disponivel em: 
http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=631&articleID=1782
Acesso em: 27.10.12. El concepto de multifuncionalidad se utiliza por primera vez en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992  (Cumbre de Río). A 
partir de este momento se multiplican los estudios y las aproximaciones teóricas a dicho concepto. (SERRANO, 
2007). 

http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=631&articleID=1782
http://www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=631&articleID=1782
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De hecho, los planteamientos de la Agenda 2000 favorecen a las 
explotaciones de mayores dimensiones, en aras de la competitividad y la 
productividad, y a los sistemas agrarios de Europa continental, mientras 
que las explotaciones familiares de pequeño y mediano tamaño y la 
agricultura mediterránea (hortalizas, frutas, vino, aceite de oliva, algodón) 
son claramente marginadas. (SERRANO, 2007 p. 4). 

 

 

A respeito disso, Montiel (2009), explica que a condicionalidade agrária, criada pela 

PAC, ratifica essa realidade quando menciona que os subsídios passaram a ser condicionados 

ao cumprimento de determinados critérios não produtivos que visam responder aos cidadãos 

de exigências sobre a qualidade dos alimentos e respeito ao meio ambiente. A violação das 

regras da condicionalidade seria levar a sanções e possível retirada da ajuda. É importante 

mencionar que a condicionalidade é um instrumento que se encaixa nas medidas incluídas na 

“caixa verde130”, ou seja, permitidas pela OMC. O trabalhador  é pluriativo, todavia na análise 

de quem é do campo, o Programa é um afronto porque: 

 

- O Governo dá dinheiro às pessoas para não trabalhar. E o resultado 

foi que as pessoas se habituaram a isso e hoje acham que a agricultura 

não é um trabalho digno. Para eles, digno é está em um escritório, ser 

chefe de qualquer coisa. (C. M. Pequeno trabalhador de Loures-

Portugal. Pesquisa de campo/13 de outubro 2012). 

 

Cruz (2012) chama a atenção que o conceito de pluriatividade é criado pelos países 

centrais da PAC, França e Alemanha nos anos 1980, quando há um redirecionamento da 

política agrícola, fruto da crise de superprodução agrícola dos anos 1970. Nesse contexto, a 

                                                             
130 O Acordo sobre Agricultura prevê uma redução dos volumes de apoio diferenciada conforme a 
natureza das ajudas, classificadas em diferentes caixas em função da sua capacidade de distorção dos 
mercados agrícolas, medida pelo seu grau de dissociação relativamente à produção.  Sendo Assim, 
tem-se: a caixa laranja, também chamada medida global de apoio (MGA) junta o apoio associado 
aos preços com as ajudas não dissociadas da produção e não isentas da obrigação de redução. Devem 
ser reduzidas 20% em seis anos relativamente ao período de referência 1986-1988; a caixa azul - 
inclui as ajudas ligadas a programas de controlo da oferta, que estão isentas de compromissos de 
redução: por exemplo, as ajudas diretas por superfície e os rendimentos fixos ou atribuídos para um 
determinado número de cabeças de gado (caso das ajudas compensatórias aprovadas em 1992 pela 
PAC); a caixa verde - compreende dois grupos de apoio. O primeiro diz respeito aos programas de 
serviços públicos (por exemplo, investigação, formação, divulgação, inspeção, comercialização, 
promoção, infraestrutura, ajuda alimentar interna ou stocks públicos para fins de segurança alimentar). 
O segundo refere-se aos pagamentos diretos aos produtores totalmente dissociados da produção. 
Disponível em:  
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/agriculture/article_7214_pt.htm. Acesso 
em: 01.11.12. 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/agriculture/article_7214_pt.htm
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pluriatividade emerge como uma solução alternativa ao estímulo do Estado para que os 

agricultores direcionassem suas atividades não só para agricultura, mas também que 

pudessem cuidar da natureza para atração turística. Com isso, o agricultor passou a executar 

atividades tanto ligadas à exploração agrícola, como na transformação ou comercialização, 

quanto a atividades não agrícolas, como turismo, artesanato etc. Nesse cenário, a 

pluriatividade passou a significar não só uma saída econômica, mas também um meio de vida 

saudável, interagindo o urbano e o rural, combinando atividades agrícolas e não agrícolas. 

O rural pluriativo exige a existência dos três setores econômicos: o primário já 

existente, agregado ao secundário (agroindústria) e o terciário, que implica núcleos de estudos 

para o entendimento das necessidades do mercado, extensão rural - formação constante aos 

agricultores para as novas mudanças, elaboração projetos para os Bancos que têm uma 

presença marcante no programa dentre outros. O garantidor do programa é justamente o 

entrosamento, envolvimento dos três setores no campo, a complementariedade das atividades 

com fortes influências das atividades urbanas. “A resposta dos europeus e as políticas que eles 

têm colocado em prática mostram que o meio rural pode oferecer um conjunto de bens, de 

serviços e de valores fundamentais para a civilização do século XXI”. (ABROMOVAY, 

2012, p.3). 

Para que o “desenvolvimento” ocorra, nos moldes do programa, é preciso que o 

agricultor tenha interesse partilhado, governança , que equivale ação, reação, pró-ação, 

proatividade, fazer parceria, cultivos ordenados, planeamento, conjunção de interesses entre o 

público e o privado131. O agricultor é um especialista, um agroempreendedor, para fazer 

projetos inovadores para assim ter acesso ao financiamento.  

Segundos os idealizadores desse programa, os agricultores passariam a produzir com 

qualidade, assim como teriam acesso a outras atividades além da agricultura, anulando 

qualquer possibilidade de produção em excesso, ou mesmo, dificuldades financeiras. O rural 

plural proporcionou em toda a Europa uma agricultura de tempo parcial, que significa 

associar a agricultura com atividades não agrícolas – pluriatividade. 

É importante frisar que todas as características do Desenvolvimento Rural da PAC 

estão sendo aplicadas no projeto Salitre Juazeiro/BA desde a seleção do irrigante, cuja 

preferência foi para aquele já especializado, a parceria com a empresa privada ao Banco do 

Nordeste. O mesmo ocorrerá de forma mais intensa no projeto Canal do Sertão em Petrolina 

PE, uma vez que a parceria privada é indispensável para gerir o projeto. 

                                                             
131Conceito baseado em notas de sala aula da disciplina: Mundo Rural e Desenvolvimento na Europa. 
UL - Lisboa – Portugal, 23.10.12. 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

O referido Programa é analisado por Baptista (2011) ao enfatizar que as 

transformações ocorridas no campo foram mais veementes nos países do Norte do que nos 

países do sul da UE. Nesses últimos, a produção de cultivos exigidos pelo mercado fora da 

realidade das vilas e aldeias, a forte presença da indústria e sistemas agrários com modelos 

tecnológicos químico/mecânicos tornou o rural frágil porque não se deu a devida importância 

à questão da terra. Para o autor, no momento em que os projetos, programas etc. forem 

pensado tendo com base favorecer a relação da população local com a terra, novos rumos o 

espaço rural poderá alcançar.  

De acordo com Covas (2011), o espaço rural é na atualidade, cada vez menos um 

espaço produtor e, cada vez mais um espaço produzido132. Essa transmutação é feita por 

agentes citadinos ou urbanos e significa umas vezes verdadeira modernização agrária, outras 

vezes turistificação, vinícola, oleícola ou cinegética, outras vezes, ainda, simples elementos 

decorativos para happening cosmopolitas, aproveitando a amenidade de uma barragem, de um 

rio ou outra linha de água. Tudo isso, para além, obviamente, do “folclore local”,  que vende 

ao turista os “produtos típicos” da região. Segundo o autor, vive-se uma verdadeira 

artificialização do espaço rural; porém, o que está em jogo não é a quantidade e qualidade 

dessas incursões urbanas em meio rural, que muitas virtudes terão, mais ausência quase 

absoluta das associações cientificas, técnico-profissionais, sindicatos do mundo agrorrural, 

que se demitem de ter voz própria sobre os problemas que os afetam. 

Conforme Vieira e Figueiredo (2011), a multifuncionalidade é o ponto de partida de 

novas estratégicas que visam à diversificação econômica das áreas rurais desfavorecidas. 

Sendo assim, as autoras apresentam a PAR (Produtos Agro alimentares Regionais) e o TER 

(Turismo em Espaço Rural) como estratégia para o desenvolvimento rural, não de forma 

isolada porque podem surgir fragilidades, mas “Juntar a Fome à Vontade de Comer”, que 

significa  união, ligação das estratégias exibidas.   

Os investigadores portugueses, Baptista (2011), Covas (2011), Vieira e Figueiredo 

(2011) de um modo geral, não tecem críticas ao programa “Desenvolvimento Rural”, ao ponto 

de não perceberem sua viabilidade. O que os autores sugerem a esse rural plural são 

ajustamentos que garantam à população local participarem das atividades instaladas no campo 

e que obtenham rendimentos com elas. Eles não percebem que são elas que têm dificultado a 

vida dos trabalhadores no campo. 

                                                             
132 Embora o autor se refira às transformações no espaço em virtude do modelo estabelecido, não tem 
relação com o conceito de produção do espaço utilizado na Geografia tendo como base no 
materialismo histórico e dialético. 
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A reforma de 1992 da Política Agrícola é considerada para Silva (1997) um avanço 

por ela tratar seus agricultores de maneira mais abrangente, indo além da ótica meramente 

produtiva. A introdução de pagamentos compensatórios como um dos instrumentos 

fundamentais de proteção dos pequenos produtores em regiões desfavorecidas e a eleição da 

preservação ambiental e do reflorestamento como diretrizes centrais representou uma 

possibilidade concreta de reduzir a proteção via preços, que determina o caráter 

eminentemente produtivista das políticas rurais da comunidade. Para Silva, o avanço dessa 

reforma consiste no novo paradigma “pós-industrial”, com o ator social consolidado – 

agricultores de tempo parcial ou part-time farmer, que corresponde à liberdade do agricultor 

de combinar atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas, dentro ou fora de 

seu estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais, como nas novas 

atividades que vêm se desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação da 

natureza, moradia e prestação de serviços pessoais. 

Segundo Abramovay  (2012), de certo modo, está havendo no Brasil uma reinvenção 

do rural, uma vez que o mesmo é cada vez menos associado ao estritamente agrícola. E o 

agrícola cada vez mais será marcado por exigências de qualidade, de distinção e de atributos 

ligados à localização e aos conhecimentos de cada região. Isso já é comum na Europa: o 

produto rural (agrícola e não agrícola) é valorizado por sua capacidade de exprimir uma 

tradição, um modo de fabricação em que se recuperam culturas e se colocam à mostra estilos 

de vida que os habitantes dos grandes centros têm buscado. Esses novos atributos tornaram 

equivocadas as previsões de que o rural acabaria conforme avançasse o processo de 

desenvolvimento. Assim como nas cidades não existem apenas indústrias, no meio rural, 

tampouco, não há só agricultura e agricultores. 

As análises dos autores brasileiros: Silva (1997) e Abramovay (2012) partem do 

princípio que a politica do “desenvolvimento rural” é importante, justamente porque o rural 

não é mais só agrícola, mas, sobretudo, composto por uma série de atividades que, 

conjuntamente, promoverão esse desenvolvimento, um rural multifuncional. Desse modo, os 

autores acreditam que a realidade europeia pode perfeitamente nortear o campo no Brasil. 

Os referidos autores, pelos seus escritos acreditam que o campo se desenvolverá no 

momento em que o agricultor for pluriativo.  Diferente dos portugueses que, ao menos, 

consideram, está ocorrendo algo errado no rural da Europa, mesmo que acabem sugerindo, de 

forma mais aprimorada a mesma coisa contida no programa de desenvolvimento rural.  

Diante de tudo que está sendo apresentado a respeito da política desenvolvimentista 

implantada pela PAC, a realidade do rural plural tem se mostrado distante do idealizado pela 
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Comissão Europeia e não poderia ser de outra forma no sistema do capital que tem uma única 

finalidade, que é a subtração da riqueza de quem a produz. Por essa razão, os idealizadores da 

PAC veem um campo sem agricultura, sem produzir aquilo que é necessário à alimentação 

mesmo que parte dos gêneros alimentícios sejam importados. Nesse caso, terra é utilizada 

para produção em larga escala para grãos e carnes que só sobrevivem com auxilio do dinheiro 

público. Sendo assim, o desemprego no campo e na cidade tem aumentado e com ele a fome. 

Aqueles que resistem no campo vivem o dilema da dupla jornada de trabalho. 

 

 

- Eu gosto do campo, moro no campo, mais é difícil porque não se tem 

ajuda, é tudo muito complicado. Eu e a família temos uma horta 

familiar e todos trabalham. Só que não vivemos somente dela, temos 

que trabalhar em outras quintas e, à tarde trabalhamos na nossa horta 

para o consumo próprio. Eu trabalho fora das 8h às 17h e quando 

chego em casa, ajudo na horta. (S.S – empregada em uma propriedade 

de 5he em Loures – Portugal, pesquisa de campo/12 de outubro de 

2012). 

 

A situação evidencia que a competividade da agricultura e das florestas, a 

transformação do agricultor em empreendedor, inovador, capaz de fazer parceira pública e 

privada, associada à inserção das atividades não agrícolas e a imposição da globalização dos 

alimentos, provocou uma insegurança nos países europeus. Galindo (2009) explica que, sob o 

estímulo da competição, as fazendas mais intensivas e maiores são mais favorecidas em 

detrimento das pequenas. O que é perseguido e alcançado nesse modelo é o 

desaparecimentodas pequenas explorações, uma maior concentração na produção e 

propriedade, e uma proletarização crescente dos pequenos agricultorores, em um processo que 

primeiro faz agricultores em tempo parcial e, em seguida, ao assalariamento. O autor destaca 

que as reformas da PAC  “han secundado las políticas internacionales como si fuera una 

condición „inevitable‟, impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y 

comunitarias de dentro y fuera de la UE”. (GALINDO, 2009 p. 3). 
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A respeito do conteudo, o Jornal da Tarde/RTP133 exibe que, Agricultores da Lardosa 

denunciam dificuldades crescentes. Para eles, em tempo de crise, ter um pedaço de terra para 

cultivar significa mais uma alternativa para sobreviver. Segundo a reportagem, a verdade é 

que, no interior do país, por exemplo, no distrito de Castelo Branco em Lardosa, há várias 

famílias a viverem da agricultura, mas todos dizem também que a situação está cada vez mais 

complicada. 

A mesma matéria ratifica a notícia com as seguintes entrevistas: 

 

- Nesse momento sobrevive-se. Desde 12 anos que por gosto vivo no 

campo porque tirava rendimento, agora não.  Já tivemos eu e meu pai 

1.200 ovelhas com 13 empregados. Hoje só sou eu e outro. (J.A.- 

Pecuarista de Lardosa/2012). 

 

- Vivemos em três gerações da exploração de pimentos. Mais temos 

outros recursos que as pessoas não têm, temos o que comer. Não 

temos dinheiro, mais temos sempre qualquer coisa para comer. Hoje 

manter a empresa está complicado. Se paga as depesas, tem que ser 

tudo muito bem gerido, nada de estravagância. (F.S. - 

agricultora/empresaria de Lardosa/2012). 

 

- Os empreteiros pequenos e outros maiores de poquinho foram 

fechando tudo. Eles davam emprego aos filhos da terra, mas como 

fecharam, então os jovens migraram, foram embora trabalhar nas 

empresas maiores. (J.A.D. - Presidente da Freguesia de 

Lardosa/2012). 

 

Após as entrevistas, a matéria aponta que o fechamento das empresas e a queda no 

setor agrícola estão ocorrendo por conta da crise financeira que se abate em toda a Europa. 

Porém, a reportagem deixa explícito que os primeiros entrevistados vivem no campo 

desenvolvendo as mesmas atividades familiares dos seus antepassados, o que leva os 

jornalistas concluírem mostrando que mesmo com dificuldades, a agricultra “sobra” - que 

significa para os portugueses, um campo que persiste, resiste. Percebe-se, assim, que os 

                                                             
133  Matéria exibida no Jornal da Tarde RTP/Portugal com as devidas entrevistas apresentadas pelos 
jornalistas (J. R. V./N. S), em: 23.10.12 às 14:23. 
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referidos entrevistados não realizam agricultura de tempo parcial, resistem no campo diante 

de todas adversidades.  

 

 

- Eu nasci no campo e fui para a cidade estudar, mais tinha o projeto 

de voltar ao campo. Meus pais são do campo e quando ia passar férias 

por lá adorava. Nossa ideia, minha e de meu marido que somos 

agronômicos, era um dia poder voltar ao campo porque não 

gostávamos da cidade, conseguimos voltar e estamos aqui muito 

contentes. (V. C. Pequeno produtor de Loures - Portugal, pesquisa de 

campo/13 de outubro 2012). 

 

 

Notadamente, o rural plural, multifucional e a plutiatividade são analisadas por autores 

como Alentejano (1986) quando elucida que é preciso desmistificar as associações 

tradicionalmente feitas entre rural e agrícola, natural e atrasado e urbano como sinônimo de 

moderno, industrial e artificial. O autor se apoia na terra para afirmar que o rural sempre irá 

existir, ainda que haja atividades não agrícolas em quantidade superior às atividades agrícolas. 

Para o mesmo, a natureza do rural está na dimensão econômica, social e espacial das relações 

dos sujeitos com a terra. Não se pode dizer que há uma forma específica de relação com a 

terra que caracteriza o rural em oposição ao urbano, mas sim que, enquanto a dinâmica urbana 

praticamente independe de relações com a terra, tanto do ponto de vista econômico, como 

social e espacial, o rural está diretamente associado à terra, embora as formas como essas 

relações se dão sejam diversas e complexas. Assim,  

 

as relações econômicas passam pela importância maior ou menor que a terra 
tem como elemento de produção, reprodução ou valorização. As relações 
sociais incluem as dimensões simbólicas, afetivas e culturais, bem como os 
processos de herança e sucessão. As relações espaciais estão vinculadas aos 
arranjos espaciais de ocupação da terra, distribuição de infraestrutura e das 
moradias. Assim, independe das atividades desenvolvidas, sejam elas 
industriais, agrícolas, artesanais ou de serviço, das relações de trabalho 
existentes, sejam assalariadas, pré-capitalistas ou familiares e do maior ou 
menor desenvolvimento tecnológico, temos a terra como elemento que 
perpassa e dá unidade a todas as relações, muito diferente da cidade, onde a 
importância econômica, social e espacial dessa é muito mais reduzida. 
(ALENTEJANO, 1986 p. 104/105). 
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Conforme Oliveira (1988), no campo brasileiro, o desenvolvimento avança 

reproduzindo relações especificamente capitalistas, com a expansão das culturas de produtos 

agrícolas para exportação no bojo do processo de desenvolvimento da economia na escala 

global, mas recriou relações de produção não capitalistas como uma das características 

fundamentais da estrutura agrária brasileira, produzindo, contraditoriamente, o aumento do 

trabalho familiar no campo e não significou, por exemplo, a extinção do trabalho escravo. 

Carlos (2002) explica que o rural a continua ser rural, pois é o conteúdo das relações 

sociais contidas na cidade e campo que o diferenciam, e essas, hoje, ganham conteúdo em sua 

articulação com a construção da sociedade urbana, o que demonstra, por exemplo, o 

desenvolvimento do que chama de pluriatividades. No Brasil, a constituição da sociedade 

urbana caminha de forma inexorável, não transformando o campo em cidade, mas 

articulando-o ao urbano de um “outro modo”, redefinindo a antiga contradição cidade/campo. 

Para Martins (2003a), às vezes, o aumento da proporção do excedente é sinal de maior 

integração no mercado, de maior participação no consumo e de mudanças e melhora nos 

níveis de vida da população camponesa. Mas, segundo o autor,  

 

o que parece ser o mesmo fenômeno do ponto de vista quantitativo pode ser 
outro do ponto de vista da qualidade de vida dos camponeses. A redução 
direta dos meios de vida pode ser um indício de uma redução até grave nas 
condições de vida da família camponesa, sobretudo, no que se refere à 
alimentação. Nesse caso é apenas momento de desintegração da economia 
camponesa, de dispersão da família, da migração para aglomerados urbanos, 
às vezes distantes, e da proletarização. (p.69). 
 

 

Os autores, Alentejano (1986), Oliveira (1988), Carlos (2002) e Martins (2003a) 

procuram mostrar que a estratégia da agricultura parcial utilizada pelo capital para explorar o 

trabalho no campo se baseia na justificativa de maior rendimento para as famílias, melhor 

qualidade de vida, modernização e consumo. Entretanto, essa estratégia não só oculta as 

particularidades das relações entre rural e urbano, como também recria antigas/novas relações 

de trabalho como o trabalho familiar por meio de relações de produção não capitalista, 

trabalho precário e escravo. 

Conforme Serrano (2009 p.4), a agricultura de tempo parcial é criada pelo sistema do 

capital, no momento em que o pequeno produtor encontra-se subordinado à agroindústria. 

 

Por su parte, el mundo rural que se encoge se puede asimilar perfectamente a 
la agricultura familiar, que constituye la base de las economías rurales y el 
centro neurálgico de la propiedad, la producción, el consumo y la vida social 
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campesina. Se caracteriza también por la alta intensidad de la mano de obra 
y la baja densidad de capital y de insumos comprados, la adopción de 
técnicas y actividades productivas de reducido riesgo y la reproducción de 
los productores y de la unidad de producción como objetivo prioritario de su 
actividad. Las explotaciones familiares suelen estar muy poco integradas con 
la agroindustria y con el modelo agroalimentario global, carecen de 
información y de nula influencia económica y política y les afecta de modo 
categórico la creciente diferencia entre los precios que perciben por sus 
productos y los que deben pagar para comprar los insumos necesarios en la 
producción. Esta situación les conduce a un endeudamiento asfixiante que 
amenaza su supervivencia. De ahí la tendencia cada vez más acusada hacia 
la búsqueda de otras actividades en el medio rural que supongan nuevas 
fuentes de ingresos para la agricultura familiar (turismo agrorrural, 
ecoturismo, artesanía local, venta de productos típicos o elaborados y 
presentados de forma particular, oferta de ciertos servicios específicos, entre 
otras), estrategias alentadas y fomentadas por la propia UE mediante las 
sucesivas reformas de la PAC y la difusión de nuevos conceptos como los de 
multifuncionalidad rural o pluriactividad campesina. Por todo ello se 
convierte en un sector débil y vulnerable cuando los poderes públicos 
abandonan a la agricultura a su suerte, cuando se liberaliza el comercio 
agroalimentario y cuando el mercado al que venden su producción tiene 
rasgos oligopólicos y está controlado por la agroindustria o por la gran 
distribución.  
 
 
 

A agricultura de tempo parcial é uma arma, utilizada pelos capitalistas para ter o 

controle do tempo livre dos pequenos produtores camponeses ou não, para que eles tenham 

dupla jornada. Sendo assim, o tempo da família, das festas para celebrar a colheita, da 

conversa com os vizinhos são transformados em tempo para reprodução do capital.  

No polo Juazeiro/Petrolina, o verde proporcionado pela irrigação é vendido em 

grandes passeios turísticos pelo rio São Francisco, finalizando em visitas às grandes fazendas 

que além da produção de manga e uva, estão entrando no comércio do vinho, sendo que, uma 

dessas fazendas, a Secchi Agrícola Imp. & Exp, está presente nas grandes redes de 

supermercado em Portugal. Vale enfatizar que, nesse percurso paisagístico, aproximam-se de 

outra, uma paisagem composta por acampamento de Trabalhadores Rurais Sem Terra e, pelo 

menos, dois assentamentos: Água Viva e Luiz Nunes. 

 

5.2 A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM EM PORTUGAL – AS IMPORTAÇÕES DE 
FRUTAS DO POLO JUAZEIRO/PETROLINA 

 
Ao inserir-se como membro da UE em 1986, Portugal passou a ser beneficiado pela 

Política Agricola Comum e seus fundos comunitários – FEOGA (Fundo Europeu de 

Orientação e Garantia Agrícola) e FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) 

que, hoje, foram transformados em (FEAGA) Fundo Europeu Agrícola de Garantia e 
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(FEADER) Fundo Europeu Agrícola para o Desenvolvimento. Esses, juntamente com FSE 

(Fundo Social Europeu),buscam a promoção do “desenvolvimento harmonioso” das regiões 

que compõem a UE.   Na ocasião, o país incluía-se na região134 de objetivo 1 da UEcujo PIB 

médio per capita deveser inferior a 75% da média dos países membros. 

Sendo assim, o rural em Portugal passa a seguir o modelo da UE acordado na reforma 

de 1992, disseminando bem o programa de “Desenvolvimento Rural” em todos os seus 

aspectos.  Para o período de 2007 a 2013, a estratégia de atribuição de apoios à agricultura em 

Portugal no Quadro Comunitário de Apoio corresponde à estratégia adotada pela União 

Europeia, de apoiar a agricultura, em grande parte, por meio dos fundos para o 

desenvolvimento rural, visto o subsídio direto da agricultura ter que ser contraído, devido ao 

acordo sobre agricultura da OMC. 

De acordo com Cunha (2011), Portugal, só marginalmente, se beneficiava da política 

de preços e mercados, que, na época, absorvia a quase totalidade do orçamento da PAC. Para 

o autor, com as reformas, os agricultores começaram a receber um apoio visível, apesar de ser 

consideravelmente mais baixo do que o da maioria dos seus parceiros da antiga UE - 15 

devido ao critério da produtividade histórica, uma vez que o país entrou na UE no final dos 

anos 1980. 

Com a política de Desenvolvimento Rural, cujo núcleo consiste na expansão das 

atividades não agrícolas, ou seja, no rural plural, a produção dos gêneros alimentícios tem 

caído bastante, pois os idealizadores da política consideram que o campo precisa ser mais 

urbano, deixando para trás o peso do agrário atrasado. Essa concepção liga-se também ao 

livre mercado imposto pela OMC, de modo que os países europeus para manterem sua 

população durante todo ano, importam boa parte dos bens alimentícios que precisam e dos 

que não precisam diretamente, como a soja para manter o gado, etc. 

 

                                                             
134O objetivo 1 da UE visa promover o desenvolvimento e o ajustamento estrutural das regiões menos 
desenvolvidas. Desse modo, as regiões elegíveis para o objectivo 1: 75%, no máximo, do custo total 
elegível e, em geral, 50%, no mínimo, das despesas públicas elegíveis. A taxa de participação 
comunitária pode chegar a 80%, nas regiões situadas num Estado-Membro abrangido pelo Fundo de 
Coesão (a Grécia, a Espanha, a Irlanda e Portugal), ou mesmo 85%, em todas as regiões 
ultraperiféricas e nas ilhas menores do mar Egeu, na Grécia. É importante destacar que o objetivo da 
UE, assim como os demais foram substituidos para o periodo 2007 a 2013 pelos seguintes: 
Convergência, Competitividade Regional e Emprego e Cooperação Territorial. Baseado em 
informações disponiveis em: 
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_pt.htm. 
Acesso em: 11.11.12. 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60014_pt.htm
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- Nós aqui temos um problema que as Grandes Centrais de Compras 

nos transmitiram isso, e qual é o problema? Nós gostávamos aqui que 

a produção fosse autossuficiente, mas é impossível. Querem comprar 

10 toneladas de maçãs é impossível o produtor vender isso. Não temos 

a capacidade de oferta, então temos que ir a Madri/Espanha comprar, 

mesmo mais longe sai mais barato. O próprio serviço que nós cá, não 

temos capacidade para nosso mercado. (C.B. - Presidente do MARL, 

Portugal – Pesquisa de campo, 12 de outubro de 2012). 

 

A fala do Presidente aponta a situação do campo em Portugal e na Europa.  A escassez 

da produção agrícola contraria o objetivo originário da PAC, que era justamente o incentivo à 

produção. Contudo, a elevada produtividade, bem como a pressão dos grandes proprietários 

levou o Parlamento  Europeu alterar as regras de produção para a pequena produção familiar.   

A questão não está nos apoios associados ou dissociados à agricultura, mas na forma 

como eles foram pensados para fortalecer os proprietários do capital em detrimento da 

pequena produção. É importante destacar que, desde a origem da PAC aos anos de 1992, a 

modernização da agricultura era o ponto de partida uma vez que os auxílios estavam 

condicionados a produtividade. Desse modo, os pequenos produtores para poderem ter direito 

ao beneficio tinham que trabalhar horas excessivas já que suas propriedades, além de serem 

pequenas, não dispunham de todo maquinário comparado a grande propriedade. Nas reformas 

posteriores, os pagamentos feitos pelo histórico da produção, o auxilio para proteção 

ambiental o que equivale a não produção e a agricultura de tempo parcial instigada pela lógica 

do Desenvolvimento Rural, fizeram da PAC uma política, como todas do sistema do capital, 

um mecanismo para favorecimento dos ricos - grandes operadores (produtores, redes de 

hipermercados, varejistas, etc.).   

 

La PAC habla el lenguaje de las mercancías no el lenguaje de la agricultura 
campesina, del territorio o del desarrollo rural. Se articula mediante las 
Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs) donde, a través de la 
regulación de la producción de las mercancías agrarias, se estructuran los 
sectores agrícolas y ganaderos, predominando con ello el fraccionamiento y 
contraposición de interesses. (GALINDO, 2003 p. 2). 

 
 
 É nesse jogo de interesses que Portugal é, de uma forma geral, dominado pelas redes 

de hipermercados e supermercados presentes na figura, em diferentes proporções a depender 

do poder aquisitivo e da prioridade do grupo ao qual as redes pertencem. 
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FIGURA 14: - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS EM PORTUGAL135 

 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2012. 

 

                                                             
135  O Continente faz parte do grupo Sonae MC (Sociedade Nacional de Estratificados)  com destaque  
no mercado nacional no retalho alimentar. O  Continente e Continente Modelo (hipermercados), 
Continente Bom Dia (supermercados), Bom Bocado (cafetaria). O Grupo atua em outros ramos: 
hotelaria, telecomunicações, mercado imobiliário, tecnologia de informações etc. Presente em muitos 
países. Disponível em: http://www.sonae.pt/pt/sonae/historia. Pingo doce – faz parte do Grupo 
Jerónimo Martins. Atua distribuição alimentar em Portugal, através das insígnias Pingo Doce e 
Recheio, e, na Polónia, através da cadeia Biedronka. Ainda, é o maior Grupo Industrial de bens de 
grande consumo no País, através das suas participações na Unilever Jerónimo Martins e na Gallo 
Worldwide. Dedica-se à distribuição e representação de marcas internacionais como a Hussel que é 
uma cadeia de retalho especializado para comercialização de chocolates e confeitaria, cono também, 
em projectos de restauração, com 61 estabelecimentos espalhados por todo o país. O Grupo detém 
ainda a rede de farmácias Apteka Na Zdrowie e a cadeia de drugstores Hebe. Disponivel em: 
http://www.jeronimomartins.pt/negocios/outros-negocios.aspx. Jumbo - entrou recentemente para o 
Grupo Auchan. Este passou assumir a gestão da cadeia de hipermercados Jumbo e supermercados Pão 
de Açúcar em Portugal, constituída por um parque de 33 lojas (23 da insígnia Jumbo e 10 da insígnia 
Pão de Açúcar) com uma área total de 197.630 m², 30 Lojas BOX, 23 Gasolineiras Jumbo, 23 espaços 
Saúde e Bem Estar, 1 Quiosque para farmácia, 7 Ópticas Jumbo e uma Loja Jumbo Natureza e em 
outros ramos. De origem francesa, o grupo está presente em muitos países pelo mundo. Disponível 
em: http://www.auchan.pt/CMS/Grupo/Pages/EmPortugal.aspx. LIDL - Rede de lojas de distribuição 
alimentar presente em toda a Europa. Foi criado na Alemanha nos finais dos anos 30 e a 
internacionalização para os países da Europa teve início nos anos 90. É um dos maiores grupos de 
lojas alimentares discount na Europa. Disponível em: http://www.lojj.pt/lidl/. Brio - Rede de 
supermercados que comercializam produtos biológicos. http://www.lojj.pt/brio/. 

http://10.128.17.64/gca/index.php?id=66
http://10.128.17.64/gca/index.php?id=66
http://www.sonae.pt/pt/marcas/continente-bom-dia/
http://10.128.17.64/gca/index.php?id=64
http://www.sonae.pt/pt/sonae/historia
http://www.jeronimomartins.pt/negocios/outros-negocios.aspx
http://www.auchan.pt/CMS/Grupo/Pages/EmPortugal.aspx
http://www.lojj.pt/lidl/


  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

O domínio dessas redes em Portugal, e de outras na Europa, Brasil, enfim, em todo o 

mundo, traz grandes implicações para a pequena produção em escala mundial no que se refere 

a questão da terra, uma vez que a Política Agrícola Comum reforça para o período 2013-2020 

a produção em grandes propriedades, ao passo que a pequena, ou é multifuncional ou está 

ligada à preservação ambiental. Como consequências da PAC, verificam-se: 

1. As grandes propriedades, por serem modernas e especializadas, continuam a ter auxilio 

direto da UE; portanto, tem condições para abastecer as grandes redes de hipermercados e 

supermercados conforme solicitação do comprador; 

2. Grupos ligados ao comércio alimentar, monopolizando a terra, tendo em vista os resultados 

do trabalho. Pode ser comprovado mediante afirmações:  

 

- Temos produtos de fileiras que chamamos em Portugal de produtos 

de vida Auchan. São cotas ou parcerias que temos com os produtores 

em que nós elaboramos um caderno de encargos com alguma rigidez 

no aspecto fitossanitário, nas condições sociais dos trabalhadores, ou 

seja, nós começamos há 11 anos com esse projeto e na altura para ter 

uma ideia eram igual o que é hoje é para produzir em globalgap. Só 

fazemos com produtos portugueses, mais não somos nós que 

produzimos e sim os pequenos produtores sejam individuais ou em 

cooperativas. Nós temos que saber a cada momento como foi feito e 

para termos certeza se está de acordo com as exigências temos uma 

empresa que emite o certificado do produto. (V.S. Gestor Logístico – 

Grupo Auchan – Portugal, pesquisa de campo/08 de novembro 

de2012). 

 

- Nós não produzimos, fazemos parcerias com fornecedores que são 

nossos produtores há alguns anos. Temos plena confiança neles e 

sabemos que eles produzem bem. O que fazemos é ir ao produtor e 

dizer próximo ano queremos x tonelada de batatas e eles produzem, 

por vezes produtos que comercializamos, por vezes produtos 

inovadores, como, por exemplo, o melão. Fizemos com o Instituto de 

Agronomia de Lisboa uma parceria para desenvolvermos uma 

variedade de melão pingo doce. Então com o Jerônimo Martins – 

Faculdade e alguns produtores produziram uma variedade de melão 
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exclusiva para nós e vendemos exclusivamente. E temos outros 

projetos com as batatas, peras etc. (J.R. Gestor de Frutos Tropicais – 

Pingo doce - Portugal, pesquisa de campo/08 de novembro de 2012). 

 

- Em Portugal contratamos os trabalhadores, não temos terra própria. 

Temos sempre produtores que produzem para nós sob contrato. Temos 

uma coisa única que chamamos Grupo de Produtores Continente 

composto por produtores individuais ou organização de produtores. 

Nós contratamos diretamente aos produtores o que queremos 

consumir e a quantidade. Exemplo: tomate, maçã, uva, laranja etc. 

Temos 120 sócios entre produtores individuais e organização de 

produtores e quando se desdobra dá um total de 2.000 produtores. 

Temos desde grandes produtores a pequenos produtores. Estes 

produzem em pequena escala, normalmente cultura vegetais como 

espinafre e agricultura muito fresca. Quando queremos culturas de 

grandes volumes contratamos grandes produtores ou organização de 

produtores. Na Itália e Espanha compramos de médios produtores, 

mas não temos uma política seletiva de compra que esteja relacionada 

com a dimensão do produtor. Se o produtor possuir boas 

características, bom produto, boa qualidade para nosso serviço é um 

produtor potencial para o Continente. A dimensão não é uma questão 

importante para nós. (R.M – Engenheiro do Grupo Continente. 

Pesquisa de campo, Portugal 18 de dezembro de 2012). 

 

3. Que a suposta “qualidade” e o livre mercado possibilitam as grandes redes comprarem mais 

baratos e venderem mais baratos, o que dificulta a ida das pessoas nas feiras e mercados.  

 

- Procuro muito os mercados alternativos, com maiores produções que 

nos permitem comprar mais barato e vender mais barato. (J.R. Gestor 

de Frutos Tropicais – Pingo doce - Portugal, pesquisa de campo, 08 

de novembro de 2012).  

 

Ver realidade exposta a seguir; 
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QUADRO 08: VARIEDADE DE PREÇOS ENTRE BANCAS NOS MERCADOS MUNICPAIS 
E HIPERMERCADOS LISBOA E ILHA DA MADEIRA - PT136 

    1.                                                                 2. 

MERCADO DO AVALADE  MERCADO 31 DE MARÇO 

PRODUTO 
MANGA-Palmer/BR 

PREÇO - kg € PRODUTO 
MANGA-Palmer/BR PREÇO - kg € 

Banca A 4.99 Banca A 5.88 

Banca B 5.66 Banca B 4.50 

3.                                                              4. 

HIPERMERCADOS  ILHA DA MADEIRA PT 

PRODUTO 
MANGA–Palmer/BR PREÇO – kg€ 

PRODUTO 

MANGA–Palmer/BR PREÇO - kg € 

Continente 3.99 
 Mercado dos 
Lavradores  2,88 

Pingo doce 2,99 Hiper. Continente 2,44 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo/2012. 

 

Apresenta-se outra realidade com a cenoura. 1kg é  vendido na feira Biológica de Loures1,10 
€ e no supermercado Continente 0,55 cen. (pesquisa de campo – outubro/2012 – Portugal 

                                                             
136  A comparação feita entre mercados municipais e hipermercados data da visita aos mesmos no 
sábado - 03.11.12. Segundo a coordenadora da MAPOTECA, a Geógrafa Sandra Domingues, os 
preços variam entre os dias da semana e o fim de semana. Ficando mais caros aos sábados e domingos. 
Na ilha da Madeira a visita ocorreu em: 
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FOTO 40: FEIRA MERCADO AGROBIO – BIOLÓGICA137 – LOURES PT 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo /2012. 

 

4. Controle da produção dos que resistem no campo por empresas intermediárias; 

 

- Eu vivo da agricultura. Só que ela hoje é muito fraquinha. (M. 

pequeno produtor que comercializa no MARL. Pesquisa de campo, 

Portugal/05 de novembro de 2012). 

 

- Vendo para intermediários. Só que hoje, os custos são cada vez 

maiores da produção e os preços menores. (C.F. pequeno produtor 

que comercializa no MARL. Pesquisa de campo, Portugal/05 de 

novembro de 2012). 

 

A explicação de Oliveira (2010) consiste em mostrar que,  

 

Esta tem sido a prática do capital comercial e industrial, sujeitar a agricultura 
aos seus ditames. Estabelecendo o monopólio na circulação, o capital 
subjuga, de um lado, grandes e pequenos agricultores e, de outro, os 
consumidores, com seus preços monopolistas. Essa forma de atuação tem 
sido gradativamente incorporada pelos grandes capitais (principalmente 

                                                             
137  Para vender em feiras Biológicas, o produtor precisa fazer um curso e pagar pela certificação. 
Informações obtidas em pesquisa de campo Portugal/2012. 
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multinacionais) que, pouco a pouco, vai espremendo toda sorte de 
representantes do capital comercial (intermediários, maquinistas, 
atravessadores, atacadistas, etc.), confinando-os a setores menos rentáveis na 
atual conjuntura, inflacionando estes setores de concorrentes, o que apenas 
contribui para arruiná-los ainda mais. (p. 23/24). 
 

 

5. O avanço das comidas prontas e industrializadas no mercado europeu; 

 

- As pessoas pararam de comprar os produtos das quintas. As pessoas 

comem hoje comidas rápidas, mais baratas e não fazem comida em 

casa. (C.F. pequeno produtor que comercializa no MARL. Pesquisa de 

campo, Portugal/05 de novembro de2012). 

 

- As pessoas vão aos mercados e minimercados e compram 

diretamente o que precisam. Ninguém quer os produtos das roças, 

mais dos mercados. Vender ao público não pode e nem é permitido. 

(J. M. Pequeno produtor de Loures - Portugal, pesquisa de campo/13 

de outubro de2012). 

 

FOTO 41: - LOJA DE COMIDAS PRONTAS – CENTRO COMERCIAL 
CONTINENTE/PT  

 

  FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Portugal 2012. 
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6. O alargamento das hortaliças e das frutas já embaladas para serem consumidas, conforme 

foto. 

 

FOTO 42: - HORTALIÇAS E FRUTAS EMBALADAS - MERCADO BARCELONA - ES 

 
FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Espanha/2012. 

 

Tudo isso tem contribuído para o declínio da pequena produção e para a sobrevivência 

desta. Nesse sentido, a imigração para a cidade passou a ser inevitável. Aqui se encontra uma 

das grandes contradições do programa Desenvolvimento rural: a) o estímulo à migração diária 

ou temporária para que o migrante adquira hábitos urbanos e retorne verdadeiro urbano; b) 

auxilio aos jovens agricultores que querem continuar no campo trabalhando nas terras dos 

pais. Nesse caso, os pais precisam passar legalmente as terras para os filhos, sendo que estes 

devem fazer um curso de “jovens empreendedores” para tocar o negócio sem os pais. 

Vê-se que, para a PAC, o negócio está acima de qualquer relação familiar, de qualquer 

respeito àqueles que estão envelhecendo. Esses são postos pelo programa, completamente de 

lado, em outras palavras – não servem mais, não são capazes de inovar.  

Há ainda um projeto no  Concelho de Idanha-a-Nova, cujo tema é "Não emigres – 

Migra” que tem por intuíto atrair jovens empreendedores da cidade para negócio de base 

rural138. 

                                                             
138Matéria exibida no Jornal da Tarde RTP/Portugal pelos jornalistas (J. R. V./N. S), em: 10.11.12 às 
15h27min.  
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Reforça-se essa contradição, já explicita na Seç. 1, relembrando Martins (2003a) 

quando o mesmo afirma que o sistema do capital primeiro exclui para, em seguida, incluir. O 

autor elucida que: 

 

os teóricos no geral têm trabalhado com o pressuposto de que as migrações 
são migrações rural-urbana, que a cidade que atrai é econômica, social e 
politicamente avançada e civilizada em relação ao atraso e, supõem alguns, 
em relação à barbárie do mundo rural camponês. Entretanto, nas ultimas 
décadas vai ficando evidente uma certa ruralzação da cidades, uma certa 
adaptação precária e insuficiente dos seus habitantes ao mundo urbano. 
(p.147). 
 

.  

 

É nesse jogo de contradições, ou seja, do incentivar para ir pra cidade e do incentivar 

para retornar ao campo que o Desenvolvimento Rural é constituído. Ainda, no momento das 

grandes campanhas do morango, por exemplo, há entrada de imigrantes, especialmente 

mulheres139 que tenham filhos, vindos da Tailândia e Filipinas para trabalhar precariamente e 

temporariamente em Portugal sendo maior número na Espanha. 

Esses imigrantes, associados a outros vindos de ex-colônias portuguesas tornam 

Portugal o maior consumidor de frutas tropicais per capita da Europa, mais precisamente 

manga. Por essa razão é que o Vale do São Francisco, na onda do livre comércio, tem se 

especializado na produção de manga para abastecer Portugal, Espanha e Europa de um modo 

geral. 

É nesse contexto que o capital tem atraído inúmeras empresas no Polo 

Juazeiro/Petrolina na área dos Perímetros Irrigados e em seus entornos para que as mesmas se 

especializem  na produção de manga para os mercados da Europa e EUA. Em Portugal, 

constam as seguintes empresas: 

 

 

 

 

 

                                                             
139 A preferência por mulheres está ligada ao fato de que as mulheres sempre retornam aos seus países, 
enquanto que os homens não. Notas de sala de aula da disciplina: Mundo Rural e Desenvolvimento na 
Europa. UL- Lisboa – Portugal, 09.11.12. 
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FIGURA 15: - CONCORRÊNCIA DAS EMPRESAS DO POLO NO MERCADO 
PORTUGUÊS 

 

 

FONTE: Elaboração: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Portugal/2012. 

 

Ressalta-se que das empresas citadas a Secchi Agrícola140 é a que se encontra em 

maior número nos supermercados, hipermercados e mercados muncipais portugueses. A 

referida empresa possui um armazém no país localizado em Torres Vedras a 41.89km de 

Lisboa/PT. Além de mangas, encontra-se também, mamão papaia de produção da empresa 

citada, conforme foto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140  A Secchi Agrícola (Fazenda Fortaleza) instalou-se em Portugal em virtude das compras elevadas 
efetuadas pelo Grupo Jerônimo Martins (Pingo doce) que necessitava de paletas de mangas todos os 
dias e, por conta da distância às vezes tinham problema logístico. Assim, abrir um armazém no país 
minimizaria esses problemas, como também poderia atender melhor a seu cliente que, na ocasião, 
tinha parceria de exclusividade. Contudo, com a crise econômica passou a ter excedentes de produção 
e como o Grupo preciva rentabilizar o espaço, foi necessário abrir para concorrência. Informações 
obtidas em pesquisa de campo ao Pingo doce em 08.11.2012. 

SECCHI 
AGRÍCOLA 
IMP. & EXP. 

FINOBRASA 

AGROBRÁS  

QUEIROZ 
GALVÃO 

SPECIAL 
FRUIT IMP. 

E EXP. LTDA 
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FOTO 43: - MANGA E MAMÃO – SECCHI AGRÍCOLA – MERCADO 31 DE MARÇO

 
FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Portugal /2012. 

 

Além de manga e mamão, encontram-se no mercado portugues/europeu limas e uvas. 

Esta última já foi mais forte no continente. Todavia, com a entrada do produto por outros 

países, como Chile, Peru, África do Sul e a diferença nos preços em relação à uva do Polo 

Juazeiro/Petrolina, a mesma já não é tão presente como foi no passado. Portanto, é a manga 

vinda de Petrolina/Juazeiro, de alto padrão de qualidade considerada pelas empresas 

compradoras, que está presente durante todo o ano, vinda por meio de transporte marítimo ou 

aéreo. 

 

- Quando compramos mangas preferimos as do Vale do São 

Francisco. Já experimentamos do Equador, Guatemala, Gana e Peru, 

mas as do Vale são realmente melhores. O aspecto, a fibra e a 

qualidade são diferentes dos demais países. (V.S. Gestor Logístico – 

Grupo Auchan – Portugal, pesquisa de campo/08 de novembro de 

2012). 

 

- A qualidade das mangas do Vale do São Francisco é incomparável. 

(J.R. Gestor de Frutos Tropicais – Pingo doce - Portugal, pesquisa de 

campo/08 de novembro de 2012). 
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Relativo à questão dos transportes é relevante nomear que as mangas que chegam via 

marítima (Tommy) têm um menor custo e destinam-se a um público menos exigente. 

Entretanto, aquelas vindas por transporte aéreo (Palmer) são mais caras e destinam-se a um 

consumidor que aprecia o sabor da manga. (Informações obtidas em pesquisa de campo em 

Portugal, 2012). 

O fato de a manga de Petrolina/Juazeiro estar presente em todos os períodos do ano, 

mesmo com a concorrência de outros países, tem aí um grande implicador para os pequenos 

produtores, camponeses e trabalhadores assalariados do Polo Juazeiro/Petrolina – o aumento 

da exploração do trabalho. Desse modo, o consumo crescente desse produto no mercado 

interno e externo (Europa e EUA) fará com que os grandes produtores apoiados pelo Estado 

ampliem sua produção mediante novos investimentos em tecnologia, compra de terras, 

arrendamento ou simplesmente pelo monopólio da produção. Por conseguinte, haverá um 

maior número de desempregados que corresponde ao exército de reserva, para serem 

utilizados no período das safras do referido cultivo. Enquanto isso ampliará em toda a Europa 

empresas intermediárias para comercializarem o produto, de transporte preparado para 

gêneros alimentícios, de embalagem etc. em virtude de amanga ser consumida em Portugal e 

em todo Continente. 

Vale ressaltar que as empresas intermediárias não compram somente produtos de 

exportação, mas também absorvem a produção dos pequenos produtores. A mesma realidade 

que ocorre com os pequenos produtores dos Perímetros Irrigados, que são submetidos aos 

atravessadores ou têm suas terras monopolizadas por grandes empresas que controlam todo o 

ciclo da produção. Nas palavras de Martins (2004a): 

 

 

Do ponto de vista histórico a expansão capitalista pode representar de fato 
um progresso, um avanço nas relações sociais, uma modernização do mundo 
social. Ela remove os obstáulos a que cada homem, e, portanto, também os 
camponeses, sejam libertados dos laços pratriarcais que o prendem o outro. 
Laços que o tornam sujeito da dominação pessoal e de uma economia 
limitada e limitante, dominada pela autonomia de produzir diretamente os 
meios de vida e de produzir excedentes comercializáveis ou dominada pela 
autonomia aparente de ser o dono do trabalho e dos meios de trabalho, a 
terra e o capital. (109 e 110). 
 

 

A realidade vivenciada pelos camponeses e pequenos produtores na Europa e de forma 

mais drástica no Brasil, é, fundamentalmente, por conta do avanço do sistema do capital e não 

o seu contrário como pregam os apologistas do sistema. Martins (2003a) explicaque estamos 
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no mundo da divisão social do trabalho. Diferentes momentos do processo de produção estão 

distribuidos por uma escala desigual de desenvolvimento técnico e de desenvolvimento social, 

ou seja, os diferentes setores não se desenvolvem de modo igual. Cada um tem seu próprio 

tempo e seu próprio rítmo. Justamente por isso, o campesinato se preserva recriado pelo 

próprio capital, numa espécie de relação colonial das relações mais avançadas e desenvolvidas 

com as relações mais atrasadas. 

5.2.1 MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.A141/Mercado do Produtor-
Juazeiro 

No processo de reformulações da Política Agrícola Comum o MARL foi construído 

para atender ao comércio agroalimentar totalmente transformado pelas regras da OMC 

(Organização Mundial do Comércio). A política alimentícia centrada no discurso da 

“sustentabilidade” e da “qualidade” conduziu os grandes grupos empresariais a exigirem do 

Estado Português e dos demais Estados europeu que adotaram a PAC, um espaço dotado de 

tecnologias modernas e com capacidade de receber os produtos vindos de outros continentes 

para ali serem comercializados com a garantia de que retalhistas estariam adquirindo um 

produto saudável para atender a seu cliente. 

Segundo informações obtidas em pesquisa de campo/2012, os retalhistas podem 

encontrar no Mercado em questão, tudo o que necessitam em relação aos produtos 

agroalimentares, em virtude de ele dispor das seguintes características: a) uma enorme 

concentração e diversidade de produtos alimentares; b) existência de atividades 

complementares e de serviços de apoio à atividade grossista; c) adequadas condições técnicas 

e comerciais existentes nos vários Pavilhões; d) um conjunto de ótimas acessibilidades para 

que o transporte dos produtos seja efetuado de um modo rápido e eficiente. 

Desse modo, todo produto seja ele oriundo da produção local ou não, querendo 

comercializar um pouco melhor, é preciso ir ao Mercado, pelo número de pessoas que lá 

circulam. Sendo assim, os grandes operadores abastecem suas próprias redes de 

hipermercados e vendem para outros, ao passo que os pequenos expõem sua produção nas 

pedras para venderem a trabalhadores que vivem do comércio nas feiras ou intermediários. 

 

                                                             
141Mercado Abastecedor da Região de Lisboa é uma empresa que tem a responsabilidade de gestão do 
Mercado. Assim, o Mercado está dividido em várias direções cada uma delas com competências 
próprias, procurando-se desta forma efetuar um adequado acompanhamento das questões comerciais, 
operacionais e das várias prestações de serviços - segurança, limpeza, e manutenção - que são 
importantíssimas para o eficiente funcionamento do MARL em funcionamento desde Julho de 2000. 
Disponível em: http://www.marl.pt/marl/about.php. Acesso em: 15.10.12. 

http://www.marl.pt/marl/about.php
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FOTO 44: - DIFERENÇAS DOS ESPAÇOS NO MERCADO – PEQUENOS E 
GRANDES OPERADORES 

 

1. Pequenos             2.Grandes 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Portugal /2012. 

 

 

- Trabalho de sol a sol, chego a minha roça às 07h30min e só paro às 

17h para ir vender meus produtos no MARL e retorno 21h. Faço isso 

17h para ir ao MARL e saio de lá às 21h(J. M. Pequeno produtor de 

Loures - Portugal, pesquisa de campo/2012). 

 

Essa é uma das diferenças entre os grandes operadores142 e os pequenos. Enquanto os 

primeiros dispõem de capital para alugar uma série de boxes e, ainda, possuem seus próprios 

transportes para entregar o produto diretamente aos grandes hipermercados, os segundos 

alugam as pedras de tamanho minúsculo conforme foto, espaços não tão modernos como os 

boxes, para a venda de hortaliças produzidas por eles próprios. De acordo com o Sr. (J.M 66 

anos - pequeno produtor que comercializa no MARL. Pesquisa de campo, Portugal/05 de 

                                                             
142 Operador é o nome atribuído a todos que têm negócios no Mercado Português desde grandes 
empresários a pequenos produtores. 
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novembro de 2012), um pequeno produtor, para alugar uma pedra, paga as seguintes taxas143: 

a) aluguel para quem opera todos dias e possui uma pedra - 150,00 €; b) cartão anual para ter 

direto a operar no mercado - 400,00 €; c) cartão anual para poder ter acesso ao mercado  -  

65,00 €. 

 

FOTO45: - DIMENSÃO DA PEDRA NO MARL144 

 
FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Portugal /2012. 

 

É importante destacar que o universo do mercado, conforme foto que segue, vai desde 

a dimensão da área145 que o constitui uma cidade agroalimentar, à quantidade de empresas 

                                                             
143 As taxas pagas pelo pequeno operador variam de acordo com a quantidade de dia que ele aluga. No 
caso do Sr. J.M. - pequeno produtor que comercializa no MARL, aluga todos os dias. Contudo, há 
outros que alugam um, dois ou três dias na semana. Portanto, segundo o pequeno operador, o aluguel 
não é fixo, portanto, e deve ser renovado a cada dois anos. Pesquisa de Campo, MARL/Portugal, 
05.11.12. 
144A foto representa as duas pedras alugadas pelo Sr. J.M 66 anos – pequeno produtor que 
comercializa no MARL. Pesquisa de campo, Portugal/05 de novembro de 2012). 

145No interior do MARL existem Mercados, com um ou vários Pavilhões de acordo com o tipo de 
produto e a dimensão do operador. O empreendimento compreende um total de 100.000 m² de área 
comercial, 18 km de avenidas, 9.000 lugares de estacionamento com bolsas para viaturas de média e 
grande dimensão. Há igualmente uma subestação para o fornecimento de energia eléctrica, um 
reservatório de água com uma capacidade de 10.000 m3, uma rede própria em fibra óptica de 
telecomunicações e dados, uma rede de gestão técnica centralizada, bares e restaurantes espalhados 
pelo recinto e um conjunto de atividades complementares à comercialização grossista - Área de 
Serviço, Entreposto de Congelados, Centro de Recuperação de Embalagens, bem como um conjunto 
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que surgem em decorrência desse tipo de atividade ligadas ao setor de alimentos, de 

transformação ou ainda de distribuição, tais como: transportes, operadores logísticos, traders, 

empresas de catering, centrais de manutenção e de acondicionamento de produtos, 

embaladores e preparadores, empresas grossistas, posto de gasolina, entre outros. Ainda 

existem agências bancárias, estação de correios, empresas de plantas ornamentais, cozinhas 

industriais etc. 

 

FOTO 46: - MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE LISBOA -PT 

 
FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo, Portugal /2012. 

 

A organização do espaço para fins estritamente econômicos faz parte do modelo 

globalizado de sociedade em que tudo é justificado para que o “desenvolvimento” ocorra, 

como Martinez (2011 p. 30) explica, 

 

 

La sociedad de control es establecida por un nuevo orden mundial en el que 
entran a funcionar, desde una lógica de poder, instituciones internacionales 
como la ONU, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, 
que homogenizan las nuevas dinámicas de la economía dentro del supuesto 
del desarrollo, en donde articulan lógicas hegemónicas que establecen 
sujetos controlados. Esto lo podemos evidenciar desde el mismo 

                                                                                                                                                                                              
de serviços de apoio às empresas instaladas, nomeadamente: segurança, limpeza, recolha de resíduos 
sólidos e manutenção. Disponível em: http://www.marl.pt/services.php.Acesso em: 16.10.12. 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

funcionamiento de la sociedad industrial que construye estas lógicas de 
control a propósito del reglamento interno de la fábrica fordista, que desde 
allí se establece sobre el trabajador de masa.  
 
 

 
Verifica-se, portanto, que a criação de um mercado abastecedor em Lisboa/Portugal , 

pensado para “proporcionar à população bens agroalimentares de elevada qualidade e 

variedade por meio de uma infraestrutura de suporte ao comércio grossista”, (Disponível em: 

http://www.simab.pt/company.php. Acesso em: 18.10.12) tem se concretizado de fato como um 

grande entreposto comercial gerido pelas leis do comércio mundial, que entende bens 

agroalimentares de qualidade somente aqueles que fazem uso das tecnologias, oferecidas pelo 

próprio mercado. Nesse caso, a agricultura campesina estaria fora, já que sua produção é 

familiar e não mercadológica e, ainda que faça uso de tecnologia ela objetiva redução do 

trabalho ou aumento da produção para as necessidades da família quando esta aumenta seus 

membros.  

 

Conforme a esta racionalidad, podemos decir que estos procesos 
hegemonizantes articulados por las esferas de poder – tanto económico como 
político - logran construir y consolidar el liderazgo pastoral que es 
conducente y prospectan su finalidad, la que se traduce en linealizar creando 
necesidades que construye el mismo mercado con el propósito de generar un 
sujeto-consumidor. En donde el sistema de poder sabe interpretar el punto de 
llegada, la subordinación del trabajo en condiciones de libertad 
negativa.(MARTINEZ 2011 p. 30). 

 
 

Ainda que o mercado seja praticamente público, conforme Quadro que segue, só é 

possível ter acesso a ele, caso disponha de uma taxa para deixar na saída. Desse modo, tanto 

as taxas como o aluguel dos boxes e pedras é o grande negócio gerenciado pelo Estado146 

após o capital fixo investido. Contudo, os espaços estruturados para armazenarem com todo 

cuidado frutas, peixes, flores etc. são ampliados de acordo com o poder aquisitivo dos grupos 

empresariais. “Essa transferência de renda, ou esta sujeição da renda da terra ao capital, tem 

sido uma das pedras de toque do atual sistema, porque muito se acusa os intermediários, os 

                                                             
146  O MARL e outros mercados como: MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga; MARÉ - 
Mercado Abastecedor da Região de Évora; MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro - são 
administrados pela SIMAB, S.A., uma Empresa de Capitais Públicos, detida a 100% pelo Estado 
Português e tutelada pelo MEE - Ministério da Economia e do Emprego que presta serviços de 
concepção, instalação, dimensionamento, revitalização e modernização de mercados abastecedores e 
municipais. Disponível em: http://www.simab.pt/company.php. Acesso em: 18.10.12. 
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atravessadores, mas cada vez mais o Estado cria espaço para a sua reprodução”. (OLIVEIRA, 

2010 p. 24).  

 

                            QUADRO 09: - ACIONISTA DO MARL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Mercado Abastecedor de Lisboa. Disponível em: http://www.marl.pt/marl/about.php. 
Acesso: 18.10.12. 
 

A criação de CEASAS, Mercado do Produtor, Mercado Abastecedor é para Oliveira 

(2010, p.23) o local onde, 

 

[...] o capital comercial se instala confortavelmente subsidiado pelo Estado 
que lhe constrói toda infraestrutura necessária. A essência do processo é que, 
enquanto critica, o Estado dá a esse segmento todas as vantagens, como que 
se os trouxesse sob o seu manto protetor, pois especular no espaço criado 
pelo Estado não se trata de especulação, mas sim de comercialização. 
Sutileza à parte. Uma coisa é certa: nunca o Estado protegeu e deu tanta 
guarida a esse segmento social. Certamente é o tributo pago a apoio que este 
setor dá ao regime vigente. É mais uma fatia do modelo a seus donos. 
 

 
 

Um exemplo da realidade,  
 

- O Grupo Jerónimo Martins147 tem aqui o armazenamento. Ele 

abastece seus clientes a partir daqui. O Grupo tem aqui 1.400 marcas 

congeladas, portanto, utilizam o espaço do Mercado para armazenar a 

mercadoria, sendo comum sair 30 caminhões por dia, abastecido para 

                                                             
147 O Grupo Jerónimo Martins tem um espaço alugado no MARL, para vender a grossista tipo o 
MAKRO. Portanto, não é para o consumidor final é para empresas e restaurantes. Informações obtidas 
em pesquisa de campo ao Grupo em 08.11.12. 

ACIONISTAS PORCENTAGENS 

SINAB – Sociedade 

Instaladora de Mercados 

Abastecedores 

88,87% 

Câmara Municipal de 

Lisboa 

9.90% 

Santa Casa de 

Misericórdia de Lisboa 

1,49% 

Câmara Municipal de 

Loures 

0,74% 

http://www.marl.pt/marl/about.php
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os varejistas. (M.F. Gerente administrativo do MARL, pesquisa de 

campo 12 de outubro 2012). 

 

A riqueza da pequena produção será ainda mais extraída no momento que o Mercado 

for privatizado entre junho a agosto/2013. O presidente do Mercado, (C.B - presidente do 

MARL, pesquisa de campo /12 de outubro 2012) alega que, 

 

 

- não é coerente para o Estado ter a gestão de alguns mercados 

abastecedores e outros não. Ou se diz que todos são do Estado e ele 

cumpre uma missão ou todos são privatizados. Um outro ponto, é que 

o Estado não manda em nada,  vem cá quem quer. Nem se sabe ao 

menos o que aqui é vendido.  

 

 

A fala do presidente “nem se sabe ao menos o que aqui é vendido” -, expressa 

claramente que o capital industrial e comercial a partir do patrocínio do Estado, controla tudo. 

Portanto, se há produtos da agricultura familiar ou empresarial, não importa; o que interessa é 

o aluguel do espaço, taxas etc.  

Vê-se claramente que o MARL foi construído no momento em que havia uma 

superprodução agrícola incentivada pelos interesses da PAC que destinava os subsídios para 

proprietários com alto nível de produtividade. A política de livre comércio conduz o Estado a 

criar um espaço por exigência dos empresários que também são intermediários e vendedores, 

para que o capital sobreacumulado pudesse ser aplicado, valorizado e, posteriormente, 

especulado. É, exatamente por ser um espaço lucrativo, que o MARL e os demais Mercados 

administrados pelo grupo SIMAB serão privatizados, como já ocorreu com os mercados de 

Coimbra e do Porto - PT. Harvey (2012) explica que “o capital fixo incorporado na terra pode 

facilitar a circulação de capital móvel, mas perde seu valor quando este não segue os 

caminhos geográficos traçados pelos investimentos em capital fixo”. (p.156). 

Com as referidas privatizações e outras anunciadas pelo Governo como a dos portos, 

do rádio e televisão etc. agregados à liberação dos mercados, a instabilidade tende a aumentar 

ainda mais, consequentemente a fome e o emprego precarizado em toda Europa, mais 

precisamente, em Portugal. Essas privatizações consolidam nitidamente as transferências de 

ativos públicos do Estado para empresas privadas. 
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Destaca-se que o mercado abastecedor tornou-se de fato uma grande referência na 

comercialização de alimento, porém, não importa se o produto é oriundo de Portugal ou não. 

Nessa onda de política comum agregada às regras estabelecidas pela OMC, a produção local 

foi toda afetada, principalmente dos pequenos produtores, que não conseguem sua 

manutenção só pela produção familiar da quinta, a não ser que ele já não possa controlar o seu 

tempo trabalhando sem parar ou buscando outras rendas.  

O capital industrial e comercial apoiado pelo Estado tem a produção dos pequenos, 

médios e grandes produtores subordinada à circulação tanto em Portugal, assim como em 

outros países da América Latina, dentre eles o Brasil. Os pequenos produtores, por exemplo, 

para venderem seus produtos no MARL, precisam fazer um curso para aprender aplicar 

devidamente os insumos nos produtos, porque, caso contrário, diz o agricultor:  

 

- Se apanhar algum produto com pesticida, herbicida, a pessoa fica 

proibida de lá vender. Primeira vez fica um mês sem lá vender. Na 

segunda ou terceira vez é expulso. (C.M. Encarregado de uma quinta 

em Loures/Portugal. Pesquisa de Campo/13 de outubro 2012). 

 

 

No Mercado do Produtor em Juazeiro – espaço destinado à comercialização dos 

produtos agrícolas, tal como no MARL ocorrem coisas muito semelhantes.  Entretanto, o que 

é vendido geralmente nesse espaço, ao contrário do MARL, são produtos que estão fora dos 

critérios de certificação e não podem ser exportados, como também, cultivos  dos pequenos 

produtores que não têm certificados  e chegam lá indiretamente por meio dos donos dos boxes 

ou atravessadores, que vão diretamente nos lotes. Há diferença de preço e de qualidade entre 

uma manga, por exemplo, que é exportada para Europa e aquela que é vendida no Mercado do 

Produtor, da mesma forma que há diferença entre o preço estabelecido entre o Mercado do 

Produtor e o MARL. 
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TABELA 12: COMPARATIVO DO PREÇO DA MANGA – BRASIL/PORTUGAL 

 
CULTIVO 

 
EXPORTA

ÇÃO 
BRASIL/ 
EUROPA 
1kg –R$ 

 
 

HIPERMERCADOS 
BRASIL/POLO 

1kg 

 
MERCADO 
PRODUTO

R 
JUAZEIRO

/BRASIL 
1kg 

 
MARL 

PORTUGAL 
1kg 

 
 

HIPERMERCADOS 
PORTUGAL 

1kg- € 

 

     

MANGA 

TOMMY 

 
0,65 

 
 

 

0,65 

  

- 

        

MANGA 

PALMER 

 

 
1,00 

Hiper Gbarbosa  

       - 

2,00 Continente - 3.99 

FONTE: Elaboração, SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo BRASIL/PORTUGL /2012. 
 
 
A tabela evidencia o que é uma política de livre comércio agroalimentar. A manga que 

chega à Europa, jamais entra na mesa da população brasileira a não ser que esta pague um 

preço mais elevado como já está ocorrendo, sem que o produto tenha as mesmas regalias 

daquele que foi exportado. Segundo matéria exibida no Brasil pelo Jornal Hoje/Rede Globo, 

desde inicio do ano de 2012, os preços das frutas e legumes têm aumentado bastante, dentre 

eles: a manga  40% e a cenoura   77%148.  

 
5.2.2 LEADER – Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia 

Rural/Pequenos Agricultores Familiares – Perímetros 
 
As reformulações ocorridas na PAC significam, para seus idealizadores, não pôr em 

risco o abastecimento alimentar da população. Para eles, por si sós, as forças do mercado não 

conseguiriam proteger o meio ambiente das alterações climáticas ou ajudar os agricultores a 

adaptarem-se à globalização. O Desenvolvimento Rural, com bases comunitárias locais, 

explorariam as iniciativas dos agricultores em cada território, sendo parte do financiamento 

destinada a ações de criatividade, inovação, de modo a ter impacto no mercado. Surge, assim, 

o "Programa LEADER149" (Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural) 

                                                             
148 Informações obtidas em matéria exibida pelo Jornal Hoje da Rede Globo de Televisão em edição de 
11.10.12. 
149 LEADER é o acrónimo francês de “ligações entre ações de desenvolvimento da economia rural”. 
Não se trata aqui de um conjunto fixo de medidas a aplicar, mas sim, como o nome sugere, de um 
método para melhorar a economia rural através da mobilização das comunidades locais. Os países 
devem destinar, pelo menos, 5% do orçamento para o desenvolvimento rural ao financiamento de 
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envolve projetos individuais concebidos e realizados por meio de parcerias locais para 

resolver problemas locais específicos. 

Ressalta-se que o referido programa, criado no bojo da expansão do Desenvolvimento 

Rural europeu, teve três momentos significativos: LEADER I (1991-1993) - mais 

experimental fez 20 grupos; LEADER II (1994-1999) - financiamento de iniciativa nos 

territórios, cooperação em rede, um rural mais abrangente, 48 grupos. Desenvolvimento 

integrado em cada país; LEADER +(2000-2006) - mais urbanizado, produz exatamente 

aquilo que o consumidor deseja, 52 grupos. 

Antes de 2007, cada Estado-Membro (ou região, quando são atribuídas competências a 

nível regional) deveria elaborar um plano de desenvolvimento rural, apresentando uma 

repartição do financiamento por medida durante um determinado período. A diferença para 

esse período é a maior ênfase atribuída a uma estratégia coerente de desenvolvimento rural 

em toda a União Europeia, com inovadoras estratégias comunitárias. Já não existe mais o 

Programa LEADER150 que, para muitos, já atingiu seu objetivo. Agora, tem-se, para o período 

2007/2013, o PRODER (Programa de Desenvolvimento Rural do Continente) que incorporou 

a Abordagem LEADER. O destaque para o respectivo período é a maior ênfase atribuída a 

uma estratégia coerente de desenvolvimento rural em toda a União Europeia. Para o efeito, 

são elaborados planos de estratégia nacionais com base nas orientações comunitárias. Essa 

abordagem deverá contribuir para: 

 

 Identificar as áreas em que a utilização do apoio da UE ao desenvolvimento rural cria 

mais valor acrescentado no nível da UE; 

 Assegurar a ligação com as principais prioridades da UE, nomeadamente as 

estabelecidas nas agendas de Lisboa e de Göteborg; 

 Assegurar a coerência com as outras políticas da UE, em particular nos domínios da 

coesão e do ambiente; 

                                                                                                                                                                                              
projetos LEADER. Informações obtidas em: http://ec.europa.eu/agriculture/faq/rurdev/index_pt.htm. 
Acesso em: 29.13.12. Deve ser mencionado que um grande parceiro do Programa é a iniciativa 
privada.  
150Covered by LAGs - 44% of the rural population of the EU-27 is covered by LEADER LAGs. In the 
EU-15, this share reached 41%, whereas in the EU-12 it was 55% (excluding data from Bulgaria and  
Romania). The highest share of population covered by LAGs is found in Latvia (86%) followed by 
Ireland (85%). Austria, Portugal and the Netherlands also present higher-than- average rates, all of 
them above 70%. By contrast, Slovakia and Cyprus present the lowest shares (13% and 16%, 
respectively). Informações obtidas em: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-
development/2011/ch36_en.pdf. Acesso em 29.10.12. 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2011/ch36_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2011/ch36_en.pdf
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 Acompanhar a aplicação da nova política agrícola comum (PAC), orientada para o 

mercado, e a reestruturação que esta implica necessariamente nos antigos e nos novos 

Estados-Membros. 

 

GRÁFICO 16: - PARTE DA POPULAÇÃO COBERTA PELOS GRUPOS DE AÇÃO 
LOCAL DA UE151 (NOVEMBRO DE 2011) 
 

 

 
FONTE: Disponível em: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-
development/2011/ch36_en.pdf. Acesso em 29.10.12. 

 

Segundo Jordão (2011) - Gestor do LEADERE II - antes da iniciava do programa, o 

mundo rural vivia quase envergonhado de não ser urbano, sobretudo com o acesso que se 

tinha na ruralidade a coisas da cidade que penetravam no rural por meio da televisão. Para o 

Gestor, o referido programa fez uma transformação, deu valor aos valores da ruralidade e as 

pessoas rurais começaram a olhar de uma forma mais favorável para aquilo que tinha na 

ruralidade. Contudo, reconhece que a atual abordagem LEADER é burocrática e qualquer um 

                                                             
151 Sigla dos países da UE coberta pelos Grupos de Ação Local: BE (Bélgica); BG (Bulgária); CZ 
(República Tcheca); DK (Dinamarca);DE (Alemanha); EE (Estônia); IE (Irlanda); EL (Grécia); ES 
(Espanha); FR (França); IT (Itália); CY (República do Chipre); LV(Letônia); LT (Lituânia); LU 
(Luxemburgo); HU (Hungria); MT (Republica de Malta); NL (Holanda); AT (Áustria); PL (Polônia); 
PT (Portugal); RO (Romênia); SI (Eslovênia); SK (Eslováquia);FI (Finlândia); SE (Suécia); UK 
(Grã-Bretanha). 
 
 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2011/ch36_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2011/ch36_en.pdf
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pode participar do programa sem, ao menos, ter um conhecimento da pessoa que está se 

inscrevendo, já que o projeto e inscrições são lançados pela internet. 

De acordo com Henriques (2011), as ADL (Associações de Desenvolvimento Local) 

têm sido credenciadas para gerir o Programa LEADER, apesar das experiências que procuram 

incorporar uma maior participação da diversidade dos atores sociais nos processos de 

desenvolvimento local, por si sós, não conseguiram ainda ampliar essa participação e integrar 

a representação de grupos e atores locais que, tradicionalmente, estão arredados desses 

processos, como é o caso dos rurais mais ligados à pequena agricultura que, devido à norma, 

tem menos capacidade organizativa e negocial. 

Para Rinne (2011), o LEADER em vinte anos de história tem provado ter capacidade 

para impulsionar o desenvolvimento. Entretanto, ainda é necessário implementar uma velha 

frase “pensar global e agir local”, como uma forma de entrar no caminho certo e sair da crise 

que arrasa a Europa. De acordo com ele, os atores locais precisam produzir serviços e 

produtos de acordo com suas vantagens comparativas e em resposta aos padrões de procura 

em termos globais, ou seja, globalizar o LEADER. 

É notória a crença de Jordão (2011) Henriques (2011) e Rinne (2011) ao Programa, 

ainda que assinalem pontos negativos ao longo do desenvolvimento do LEADER.  

Deve ser mencionado que somente a negatividade apontada pelos autores não seria 

suficiente para representar as dificuldades do campo na Europa assistida pelo programa 

LEADER. A questão da negatividade não está nesse ou naquele ponto, mas no próprio 

Programa que propagandeia ações comunitárias a partir das iniciativas dos sujeitos locais, no 

entanto, as parceiras entre capital privado e público têm somente o desígnio de tornar o campo 

um território competitivo e urbano, ou seja, um território da disputa e conflito entre quem tem 

mais capacidade para o empreendedorismo e os que não possuem tal capacidade.   

 Para Martinez (2011),  

 

en este orden de ideas se visibilizan algunas intenciones de ciertos actores 
empresariales para articular con base en su participación voluntaria en actos 
filantrópicos un posible que hacer con la comunidad, apostándole 
posiblemente al mismo desarrollo en establecer una relación simétrica entre 
Estado, empresarios y comunidad. (p.74). 
 
 

 
O pensamento do autor, explica a relação entre as parcerias empresariais com os 

grupos locais, cuja aparência está no aspecto solidário da empresa. Na verdade, não há ato 

caridoso quando se trata do sistema do capital. Por trás da suposta filantropia, existe o 
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controle dos GAL152 - Grupo de Ação Local - e do setor privado patrocinado pelo Estado. A 

abordagem LEADER caminha nessa direção, em que o foco é o fortalecimento das parcerias 

privadas no campo de modo que ele deixe de ser agrícola e se torne mais urbano. 

De acordo com o Jornal Pessoas e Lugares (2011)153, a abordagem local ou ascendente 

que o LEADER determina torna-se, então, importante para emergência do empreendedorismo 

em espaço rural, pois orienta a intervenção das ADL (Associação de Desenvolvimento Local) 

para a capacitação das populações, para que essas conduzam seu processo de 

desenvolvimento, sendo que o núcleo das referidas orientações tem por base o GLOCAL - 

Empresas Locais com Orientação Global. O conceito de glocalidade funde as ideias de global 

e de local para valorizar e mobilizar os recursos locais. 

Conforme Mészáros (2007a), o slogan superficialmente tentador “pense globalmente, 

aja localmente” é interessante porque oculta esforços tanto ideológicos como organizacionais 

investidos pelo capital para superar a estrutura nacional de tomada de decisões. Para o autor, 

não é possível negar o potencial da ação local adequada, entretanto o “global” precisa ser 

visto criticamente, pois uma vez que se divorcia, o “global” de sua inserção nos múltiplos 

ambientes nacionais, desviando a atenção das relações contraditórias, que entrelaçam os 

Estados, também o “local”, dentro do qual se espera agir, torna-se absolutamente míope e, em 

última análise, sem significado. 

Verifica-se que o programa LEADER criado pela Política Agrícola Comum europeia, 

no sentido de comunitário, é uma forma de tirar a importância dos governos nacionais e ter 

todos os indivíduos autoritariamente controlados pelas forças econômicas e políticas 

dominante da UE. Sendo assim, os recursos investidos pela UE e pela iniciativa privada na 

tentativa de aprimorar o “local” à custa do nacional, de arregimentar o apoio das elites 

acadêmicas e outras elites intelectuais por meio de conferencia e projetos de pesquisa bem 

patrocinado indicam para Mészáros (2007a),  

 
                                                             
152De acordo com Dinis, Panyik e Breda (2011), os GALs são compostos por uma direção, uma equipe 
técnica e uma unidade de gestão. O funcionamento da equipe técnica é financiado pelo programa 
LEADER, uma vez que é esta que faz o trabalho administrativo. Esta equipe é também responsável 
pela análise das candidaturas, acompanhamento dos projetos e pela emissão dos pareceres. Depois da 
candidatura, dar entrada no GAL, esta é analisada e enviada para unidade de gestão, que tem ser 
composta por, pelo menos, 50% de entidades privadas. É esta unidade que analisa e aprova as 
candidaturas, remetendo-se depois para as equipes técnicas, a qual contratualiza, o projeto com os 
promotores. Muitas vezes, a composição da direção da GAL é a mesma do grupo de gestão. Para as 
autoras, a maior vantagem dos GAL é criar relações de proximidade e de confiança com os 
promotores dos projetos e trabalhar no terreno junto destes.  
153 Informações obtidas no Jornal Pessoas e Lugares. Nº 02. Setembro 2011. Terceira série. Bimestral. 
Lisboa PT. 
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o propósito de criar um governo “global” que contorne efetivamente os 
processos de decisão potencialmente problemático do nível intermediário 
nacional, com sua inevitável recalcitrância, e legitimar a escandalosamente  
autoritária dominação da vida social por um “governo global” 
implacavelmente imposto de cima em nome de “uma democracia” fictícia, 
sinônimo  da pretensa “ação local” dos “coletores regulares do lixo”. 
(p.102). 
 

 
Do mesmo modo, para o autor, ocorre com os recursos do Banco Mundial e com 

outras organizações dominantes dos Estados Unidos especialmente, mais não exclusivamente 

os países de Terceiro Mundo. No caso do Brasil, o financiamento é do Banco Mundial, 

porém, os projetos de ação local, para fortalecerem a agricultura familiar nos territórios da 

cidadania, cujo padrão centra-se no empreendedorismo, são baseados na abordagem 

LEADER. Para (Jordão, 2011, p. 14), “O LEADER foi das melhores coisas que a União 

Europeia fez e está a despertar interesse em todo o mundo e a ser copiado em outros sítios. Já 

tive a oportunidade de ir ao Canadá, Marrocos, Brasil e Colômbia falar do programa”.  A 

mesma dinâmica, já é realidade nos Perímetros Irrigados do Polo Juazeiro/Petrolina criados,  

como é caso do projeto Salitre.  

Em Portugal, o Programa encontra-se, assim, distribuído, conforme mapa. 

 

MAPA 10: - PROGRAMA LEADER EM PORTUGAL 

 
 

FONTE: Adaptado do apresentado na disciplina: Mundo Rural e Desenvolvimento na Europa. 
UL- Lisboa – Portugal, 30.10.12. Execução: FONTES, I.S. Lisboa 2012. 
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Portugal é um dos países europeus para onde foram foi destinados mais recursos para a 

disseminação do Programa, como mostrou o mapa e, ainda assim, os idealizadores ainda 

querem aumentar o orçamento, porque, segundo eles, é reconhecido no LEADER um grande 

potencial na dinamização das economias locais. Associado a isso, é também proposto que o 

aumento das verbas destinadas a despesas de gestão dos GAL – Grupo de Ação Local – e de 

animação dos territórios aumente do atual máximo de 20 para 25%. Tal aumento é para esses, 

de grande significado, pois vem reconhecer e valorizar os projetos imateriais e os dos GAL 

para a dinamização do território. 

Os Grupos de Ação Local têm por função fazer cumprir a vontade do Estado; portanto, 

aliciar a pequena produção para o mundo do capital, consequentemente, para a não produção 

agrícola, criando uma situação insustentável no campo, especialmente em Portugal.  

 

5.3 AS POLÍTICAS AGRÍCOLAS - O AGRO-HIDRONEGÓCIOE A PAC: A 
INTENSIFICAÇÃO DA QUESTÃO AGRÁRIA 

Partindo da natureza do capital caracterizado como a “contradição viva”, as políticas 

expansionistas no campo, como a PAC na Europa e o agro-hidronegócio no Brasil, 

particularmente, no Polo, concretizam-se na medida em que se tornam abstratas. Ou seja, a 

tendência desse sistema de produção só se faz, levando em consideração acontratendência à 

qual está objetivamente ligada.  Assim, a extração da riqueza se materializa com a produção 

da pobreza, o equilíbrio na sua quebra de equilíbrio, o monopólio pela concorrência etc. 

Contudo, é importante mencionar que, de acordo com as circunstâncias sócio-históricas de um 

país, um dos lados das intermediações contraditórias pode prevalecer mais que o outro. 

Nesse sentido, não se pode afirmar que o processo de modernização da agricultura no 

Brasil, ainda que tenha sido implantado baseado nos moldes europeus e norte-americano e 

imposto como  condição de “desenvolvimento”, “equilíbrio”, “riqueza”, tenha se efetivado da 

mesma forma que o deles. Ao contrário, a concentração de terra, a monocultura, a 

proletarização no campo, a expropriação da terra das famílias, evidenciaram-se de forma mais 

rápida e mais drástica do que nos desenvolvidos. Nos países pobres,  

 

as vulnerabilidades da monocultura significaram investimentos pesados em 
fertilizantes e pesticidas à base de petróleo (lucrativamente produzidos por 
empresas estadunidenses, como a Monsanto), e o tipo de capital envolvido 
(em geral relacionado à gestão de recursos hídricos e à irrigação) implicou a 
consolidação de uma classe de produtores ricos (com frequência com ajuda 
de  instituições de crédito duvidosas) e a redução de todos os outros ao status 
de camponês sem terra. (HARVEY, 2012 p.152). 
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É nesse entendimento que é preciso mostrar o modo pelo qual as tendências (e contra- 

tendências) dominantes do desenvolvimento capitalista desdobram-se na história e se afirmam 

estruturalmente na cidade e no campo, uma vez que: 

 

[...] a paisagem geográfica da acumulação do capital está em perpetua 
evolução, em grande parte sob o impulso das necessidades especulativas de 
acumulação adicional (incluindo a especulação sobre terra) e, só 
secundariamente tomando em conta as necessidades das pessoas. 
(HARVEY, 2012 p.152). 

 
 

Essa busca “ilimitada” do sistema do capital de alcançar suas metas produtivas, traz 

consigo um aumento das “necessidades da vida sem qualquer necessidade” (MÉSZAROS, 

2009, p. 656). Por conseguinte, a nova necessidade obriga-o a um sacrifício, a uma 

dependência do dinheiro, que cria uma força social estranha sobre o outro. 

Desse modo, a transformação da terra em um negócio vem norteando as relações no 

campo, ao ponto de expropriar ou obrigar o camponês a produzir aquilo que seja necessário 

ao capital, porém não é necessário a ele próprio. Quando isso ocorre, o dinheiro vai reduzindo 

o ser à sua abstração, assim se reduz em seu próprio movimento a um ser quantitativo. 

Seguindo essa interpretação, a terra passa a ser de forma criativa utilizada pelo sistema do 

capital como um empreendimento lucrativo guiado por empresários, valendo-se da 

prerrogativa de que somente eles têm “visão do futuro”, ao contrário dos camponeses ou 

pequenos produtores, que são conservadores e por isso resistem às inovações. 

 

 

- Para mim, nós somos representante daquilo que nossos clientes 

querem. Nós satisfazemos as necessidades deles. Com a abertura do 

mercado as pessoas passaram a comprar produtos que eram difíceis de 

comprar, porque eram caros. Nós nos especializamos em chegar aos 

nossos clientes com melhor preço e melhor qualidade. (J.R. Gestor de 

Frutos Tropicais – Pingo doce - Portugal, pesquisa de campo/08 de 

novembro de2012). 
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É nesse contexto que os imperativos da lucratividade, a agrícola154 passa a significar 

aumento de produção e produtividade, modernização da agricultura, empreendedorismo, valor 

de troca, utilitarista, aumento do consumo, ordenamento do território, “todos postos a 

trabalhar”, ou seja, “desenvolvimento rural”. Nesse entendimento, no momento em que o 

território é ordenado, organizado para produção e todos estão a trabalhar haverá maior 

consumo, consequentemente, maior “desenvolvimento”. 

Essa concepção do agrícola associada ao desenvolvimento rural se espacializa em 

escala global, representando uma inovação radical que abriu/a horizontes antes inimagináveis 

para o desenvolvimento econômico. É o que vem acontecendo constantemente no Polo 

Juazeiro/Petrolina com cultivos adversos à condição do clima semiárido, que, de posse de 

uma agricultura irrigada, tem possibilitado a sua elevada produção alcançar diferentes níveis 

de escala em detrimento das necessidades reais dos produtores da riqueza, em nome do livre 

mercado. Harvey (2012, p. 158) explica que 

 

 

[...] os interesses da classe capitalista e dos desenvolvedores são conscientes 
dessa dimensão e procuram mobilizá-la por meio de apoio a comunidade ou 
à cidade e da promoção deliberada de um sentido de identidade local ou 
regional, fundamentando-se às vezes com sucesso sobre as sensibilidades 
populares derivadas das fortes relações com  a terra e  o lugar. 

 
 

Esse modelo, forçosamente implantado no sentido de assegurar no campo um nível de 

produção para o consumo de coisas “supérfluas”, tem efetivado um nível de exploração 

tamanha nos trabalhadores do campo e da cidade, que conduziu nos últimos anos para que a 

questão agrária155ganhasse evidência, pela necessidade de desvelara situação real e 

dramática, que inclui o campo  apenas como um espaço produtivo para o capital e que os 

sujeitos que nele habitam só são trabalhadores se estiverem a serviço do sistema. 

Desse modo, na medida em que o referido modelo vai apresentando o seu aparente 

sucesso, o avesso disso vai se estabelecendo em novas características da pobreza rural, como 

a perda da terra de trabalho, o aumento crescente do número de trabalhadores com emprego 

sazonal, precário, escravo com mortes por exaustão de trabalho, na redução dos alimentos 

                                                             
154 Conceito baseado em notas de sala aula da disciplina: Mundo Rural e Desenvolvimento na Europa. 
UL- Lisboa – Portugal, 28.09.12. 
155 A questão agrária questiona a propriedade da terra, partindo das interrogações: O quê? Como? 
Quando? Por quê? E para quem? Baseado em CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. Notas de sala de aula 
– Disciplina: Teoria Agrária. 24.03.09. 
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necessários à sobrevivência e ainda na inclusão dos desempregados da cidade ao trabalho 

supérfluo no campo. 

Diante disso, a análise da questão agrária, “entendida tradicionalmente como uma 

problemática resultante da desigual distribuição de terras no campo e como obstáculo ao 

desenvolvimento social e econômico nacional” (MARQUES, 2009 P. 4), precisa ser 

analisada, levando em consideração que, no curso do desenvolvimento capitalista, é alterado o 

significado de uso e como resultado, útil torna-se sinônimo de “vendável”. Assim, tudo que é 

produzido  precisa ter valor de troca no mercado, pois, no entendimento de Mészáros (2009), 

tudo que liga o modo de produção capitalista à necessidade direta humana pode ser 

completamente cortado, sem que se perca a aparência de ligação. Simultaneamente, segundo o 

autor,  

 

as formas de troca anteriormente praticada -, até então diretamente 
relacionadas à necessidade humana, quaisquer que fossem suas limitações 
sob outros aspectos – são superados pelo domínio do valor de troca, de tal 
modo que, depois disso, não se pode mais conceituar a troca em si a menos 
que seja definida em termos das transações formalmente equalizada de 
mercadorias que ocorrem na estruturas estritamente quantificadora das 
relações de troca reificadas. (p.659). 

 

 

O útil ao sistema passa a predominar sobre aquilo que é útil ao ser humano e, nesse 

domínio em que o agrícola passa ser símbolo do novo e moderno, e o agrário simboliza o 

atraso ao desenvolvimento rural. A Política Agrícola Comum e o Agro-hidronegócio se 

consolidam como o “moderno” estruturados no livre comércio, se afirmando ao impor o  útil 

como  “- um processo natural da evolução da própria sociedade”(J.R. Gestor de Frutos 

Tropicais – Pingo doce - Portugal, pesquisa de campo/08 de novembro de2012),logo 

circunscrevem objetivamente, nesse processo, os limites do desenvolvimento capitalista 

global na prevalência da lei do desenvolvimento desigual. Este, “não é uma simples barra 

lateral de como o capitalismo funciona, mas é fundamental para sua reprodução”. (HARVEY, 

2012 p.172). 

Assim, é possível presenciar a riqueza, tanto no Vale do São Francisco, proporcionada 

pelo uso da tecnologia como uma prática produtiva paradoxalmente156 auto-orientada para o 

                                                             
156 Conforme Mészáros (2009), é paradoxal no sentido de que a tecnologia é tanto autônoma  (à medida 
que é liberada pelo capital dos constrangimentos imediatos das necessidades humanas, e, desse modo, 
capacidade a perseguir, até certo ponto, sua própria linha de desenvolvimento), como servilmente 
subordinada  aos ditames orientados para o lucro da lógica imanente do capital. 
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capital que resulta na ampla produção de manga e uva destinada ao abastecimento do mercado 

europeu, especialmente, assim como, nos países que adotaram a PAC, em destaque – Portugal 

com produção centrada em cereais, vinhos, carne e leite. O resultado é que: 

 

a tecnologia pode avançar na realização de seus objetivos auto impostos, 
independentemente das implicações negativas de tal orientação autônoma, 
tanto em relação à taxa de utilização decrescente -manifestada, por um lado, 
na superprodução em massa de mercadorias e, por outro, no excesso 
acumulado, de capacidade produtiva – como em relação ao seu impacto 
sobre o trabalho vivo. (MÉSZAROS, 2009 p. 666). 

 

 

Sendo assim, confirma-se que as tendências do sistema do capital se materializam em 

seu contrário: pobreza, quebra do equilíbrio, monopólio (construção de impérios), resultando 

da subtração da riqueza dos trabalhadores quando todos são “postos a trabalhar” para 

realização da mais-valia na cidade e no campo.  

Os beneficiados da política agrícola na Europa e no Vale do São Francisco são sempre 

os proprietários do capital, ou seja, asgrandes empresas multinacionais do sistema agro-

alimentar e os maiores proprietários de terra, em detrimento da economia camponesa e da 

agricultura familiar. Portanto, o conflito establecido entre as classes comprova que 

desenvolvimento rural é desigual, pois, no momento em que a agricultura é orientada para os 

mercados globais e guiadapor critérios de rentabilidade, torna-se o oposto das necessidades 

alimentares da população. 

Para Serrano (2012), as políticas agrícolas caminham a favor de corporações transnacionais do 

sistema agroalimentar e latifundiário, países desenvolvidos e em desenvolvimentoe em detrimento da 

economia camponesa e de agricultura familiar, ou seja, o comércio livre fere os pobres em países ricos 

(pequenos produtores familiares) e benefícia exclusivamente os ricos no agronegócio de países pobres 

(proprietários de terra e do capital) e as empresas transnacionais de produção e de distribuição global. 

Por essa razão, a questão agrária , ainda que seja concebida como um obstáculo ao 

desenvolvimento, quando na realidade é criada pelo próprio sistema do capital, ao passo que 

tenta ser corrigida com políticas agrícolas voltadas para um sistema alimentar em que a 

agricultura desempenha um papel secundário no que diz respeito às indústrias de insumos 

agrícolas, indústrias de processamento de alimentos e distribuição, em larga escala comercial, 

os conflitos no campo, ao invés de diminuir, tornam-se ainda mais evidentes, porque 

aumentam a diferença entre as classes. Isso se evidenciapelo aumento de pequenos produtores 

camponeses ou não que não conseguem produzir seus próprios alimentos, uma vez que toda 
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sua produção, quando eles dispõem de terras,estásubordinada ao mercado. Na análise 

empresarial: 

 

- A produção do mundo em que vivemos tem que se adpatar a todos os 

mercados e acho que os produtores e fornecedores tem que está 

preparado para se adaptar cada vez mais as várias necessidades do 

mercado, seja o europeu ou norte-americano. (J.R. Gestor de Frutos 

Tropicais – Pingo doce - Portugal, pesquisa de campo/08 de 

novembro de2012). 

 

O antagonismo do sistema se apresenta, porque o campo é definido pelos seus 

ideológos apartir de carências e não de suas próprias características, por isso adotam uma 

política agrícola produtivista de mercado com a finalidade de elevar o nível de consumo de 

produtos industrializados, aproximando-o da cidade – o continuum. Essa ideia para Marques 

(2009), afirma-se a tendência a uma maior integração entre cidade e campo, com a 

modernização deste e a destruição do modo de vida camponês, considerado para os 

capitalistas, formas arcaicas de viver. Ainda, admite-se diferença de intensidade e não 

contraste entre esses dois espaços, em relação aos quais não haveria uma distinção nítida, mas 

uma diversidade de níveis, que vão desde a metrópole até o campo no outro extremo.  

O rural, portanto, não deve corresponder somente àquilo que não é urbano, ele está, 

sobretudo, associado à terra,  apesar da complexidade das formas como as relações se 

materializam. Dentro dessa análise, as políticas não podem ser impostas e pensadas fora da 

escala local, mas devem ser construídas pelos próprios sujeitos, o que não é admissível no 

sistema do capital que se desenvolve ao tempo que aliena os trabalhadores para, em seguida, 

extrair o trabalho excedente.  

A resistência a esse modelo vem adquirindo uma força cada vez maior em toda 

América Latina, justamente porque o número de trabalhadores rurais sem terra e sem água é a 

condição de existência do capital em seu avesso. Já, na Europa, cresce o número de 

desempregados no campo e na cidade, o que implica na dinâmica produtiva e no caráter 

globalmente benéfico do consumo de coisas supérfluas que eles estão acostumados a ter. 

Como ilustra Mészáros (2009, p. 644): 

 

a relativização e a legitimação do luxo e o reconhecimento da produção da 
riqueza material – individualmente orientada – como objetivo da 
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humanidade significam também, inevitavelmente, a relativização dos 
valores. O sistema produtivo, em cuja estrutura tais objetivos se realizam, 
baseia-se na concorrência e na afirmação e na justificação concomitantes de 
interesses rivais – bem como dos valores a eles associados – entre as partes 
litigantes que apresentam suas pretensões exclusivistas para a divisão do 
produto social. 

 

Sendo assim, as manifestações que se  observam nos países europeus e, em destaque 

Portugal, é tão somente para manutenção do salário, consequentemente para o consumo, uma 

vez que o conservadorismo impede muitos trabalhadores entenderem que o problema da 

atualidade é estrutural, portanto, exige que o sistema do capital seja destruído e não 

reinventado; ainda, assim, é válida a luta dos trabalhadores. 

É interessante observar as manchetes dos principais jornais portugueses do dia 

14.11.12 sobre a greve geral na Europa . 

 

Dia de solidariedade paralisa trabalhadores em toda a Europa 
                    Greve geral e protestos param diversos países da Europa 
                                                          Greves paralisam transportes públicos na Europa  

                                        Protestos transformam-se em confrontos  
                                                      Jornada europeia contra a austeridade  
                                                                Itália em protesto contra austeridade 
                                                                                                     Portugal quase parado  

 

A situação em que se encontra a Europa no momento vigente comprova aquilo que 

Marx já anunciava a respeito do desenvolvimento do capitalismo – “tudo que é sólido 

desmancha no ar”, pois aquilo que aparenta ter “só o céu como limite” se depara com seus 

próprios erros no percurso de sua expansão. O resultado disso é:  

 

- A crise económica e as previsões do Banco de Portugal traduzem um 

agravamento das condições para o ano que vem (2013) e os dados 

apontados pelo desemprego estãoclaramente em causa. (L - Jornal de 

Noticias/RTP14.11. 12, 10:15  -– Portugal). 

 

- São cada vez mais os Portugueses que recorrem às cantinas sociais e 

os pedidos de ajuda são tantos que as Instituições asseguram que as 

refeições não chegam para todos. No Porto, por exemplo, a Cantina 

Social da Misericórdia  afirma que das 65 refeições fornecidas por dia, 

fica uma lista de espera de 20 famílias. Há cada vez mais pedidos de 

http://pt.euronews.com/2012/11/14/greves-paralisam-transportes-publicos-na-europa
http://pt.euronews.com/2012/11/15/protestos-transformam-se-em-confrontos
http://pt.euronews.com/2012/11/14/jornada-europeia-contra-a-austeridade
http://pt.euronews.com/2012/11/14/italia-em-protesto-contra-austeridade
http://pt.euronews.com/2012/11/14/portugal-quase-parado
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ajuda e as refeições já não chegam para todos nas cantinas sociais do 

Programa de Emergência Social. A situação é mais grave nas capitais 

de Distrito. [...]. As cantinas sociais foram uma aposta forte do 

progrma Emergencia Social que criou 500 cantinas querendo alcançar 

950. (A.C - Jornal de Noticias/RTP22.10. 12, 10:15  - atualizado em 

22.10.12 – Portugal). 

 

Com a crise deflagrada, tanto a Política Agrícola Comum como o agro-hidronegócio, 

ambos criados para a garantia da reprodução do sistema do capital, comprovam a sua não 

eficiência em relação à produção comum para alimentar a população. Por essa razão, as 

reformas ocorridas no sistema, ao enfatizarem o individualismo e a competividade 

mascarados no discurso de “solidariedade”, privilegiam aqueles que já têm terra e capital. 

 

5.4 DA PAC AGROCENTRADA PARA UMA PAC DO (DES)EMPREGO RURAL 

O anúncio que a Política Agrícola Comum precisa de uma nova reformulação para o 

período de 2014 a 2020, requer duas interpretações: primeiro - o emprego157 criado pelas 

reformas anteriores no rural plural se transformou em desemprego; segundo - novas áreas de 

exploração futuras precisam ser abertas para que o sistema continue a extrair a riqueza de 

quem trabalha.  

As reformas da PAC podem ser analisadas, tendo como base a explicação de Harvey 

(2011), quando elucida que: 

 

 

o capital está sempre buscando diferentes maneiras de conseguir lucro e uma 
delas é usar seus poderes de mudanças tecnológicas e investimento para 
induzir ao desemprego (dispensas), criando assim, diretamente, um reserva 
industrial de reservas de trabalhadores desempregados. Esses desempregados 
tendem a exercer uma pressão de baixa sobre as taxas de salários e abrir 
assim novas oportunidades de emprego lucrativo do capital. (p.118). 
 
 

 

Nos países membros da PAC, os meios de comunicação não deixam de enfatizar os 

problemas alargados pela expansão do sistema do capital, mais precisamente no campo, como 

                                                             
157 O termo emprego utilizado nesse item da seção não é sinônimo de trabalho vital, mas corresponde a 
algo que é estranho ao produtor e que não o realiza. 
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os que ocorrem em Bragança158, onde famílias inteiras (idosos, adultos e crianças) se 

empenham na apanha da castanha159. 

- Na semana temos que trabalhar porque temos o emprego e no fim de 

semana vamos para apanha da castanha. Não posso dizer ainda como a 

campanha está esse ano, mais posso dizer que é rentável porque é 

quase o único sustento que o lavrador tem. Em sítios (lugar) aqui 

como o nosso, só tem esse sistema da apanha da castanha. (J. M. - 

Trabalhador de Bragança, RTP/2012). 

- O pouquinho que ganhamos dá pra gente. O que os compradores 

fazem com a castanha não sabemos, mais vendemos para quem vem 

cá comprar. Eu ouvir dizer que será vendida a um 1€ pra já. (L.P - 

Trabalhadora de Bragança, RTP/2012).  

 

De acordo com Serrano (2009), o que está sendo imaginado para o futuro da PAC tem 

muito a ver com o recente aumento dos preços de produtos agrícolas alimentares e, 

consequentemente, o empobrecimento de milhões de pessoas no mundo, estranhos àquilo que 

produzem.  Para o autor, a crise alimentar tem surpreendido a PAC no meio de uma das suas 

mais profundas reformas, após alterações decisivas nos anos 2003 e 2008 com horizontes a 

estabelecidos até 2013. No entanto, os atuais desafios devem aconselhar uma retificação dos 

objectivos últimos da PAC, de modo que a fome, desnutrição e pobreza não retire a vida de 

amplas camadas da população espalhada pelo paises desenvolvidos e subdesenvolvidos de 

modo a não perder o sustentáculo garantidor da produção da riqueza. 

                                                             
158 Reportagem de - S. B./N. M. F – Jornal da tarde exibida em 21.12.12 na RTP. Disponivel em: 
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=596798&tm=8&layout=122&visual=61enfim. Acesso 
em: 01.11.12. 
159  Castanha é um cultivo típico do outono em Bragança – Portugal, sendo utilizada na alimentação 
desde tempos pré-históricos. De fato, é uma semente que surge no interior de um ouriço (o fruto do 
castanheiro), mas embora seja como a noz tem muito menos gordura e muito mais amido (um hidrato 
de carbono), o que lhe dá outras possibilidades de uso na alimentação. A castanha pode ser comida 
assada ou cozida com erva-doce. Mas, antes de cozinhadas, deve-se retalhar a casca. Destaca-se que o 
castanheiro é a espécie base de um importante sistema agroflorestal da orla Mediterrânica na Europa e 
uma aposta certa dos capitalistas que consideraram como um cultivo sobrevivente à atual crise do 
sector agrícola. Baseado em informações disponíveis em: http://www.cm-
mirandela.pt/index.php?oid=3624. Acesso em: 01.11.12. Deve ser mencionado que os produtores de 
castanha exigem do Governo um programa especifico para o produto da mesma forma que houve com 
o vinho, pois só assim eles teriam mais subsídios para explorar a castanha para o mercado externo.  

http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=596798&tm=8&layout=122&visual=61enfim
http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=3624
http://www.cm-mirandela.pt/index.php?oid=3624
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A PAC do futuro não será uma transformação de tudo que está ocorrendo, na realidade 

resultada de suas reformas anteriores, porque, no sistema do capital, as reformas são paliativas 

para encobrir um problema, que é estrutural. Sendo assim, pensar em ações para o período de 

2014 a 2020 significa abrir novas brechas para que o sistema do capital penetre e extraia o 

excedente do trabalho, no discurso velado de desenvolvimento regional, rural, territorial ou 

local como ocorreu nas reformas de 1992, 2003 e 2007. 

O presente na Europa é constituido por um cenário em que há milhões de 

desempregaodos na cidade e, particularmente, no campo. Neste, a terra que era a única 

condição de trabalho, foi apropriada pela agricultura multifuncional, cuja finalidade consite na 

empregabilidade, ou seja, ganhar dinheiro para ampliar o consumo dos produtos tipicamente 

urbanos. Ográfico, a seguir, mostra o crescimento das atividades não agrícolas no campo que 

é para os apologistas da PAC apoio dissociado, que significa financiamento de atividades não 

agrícolas como forma deaumentar o rendimento e consumo. 

 

GRÁFICO 17: - TRAJETÓRIA DA DESPESA DA PAC - BILHÕES € (a preços 
corrente) 

 

Subsídios à exportação            Outras medidas de mercado                 Apoio não dissociado 

Apoio dissociado                            Desenvolvimento rural 

FONTE: Baseado em GIOVANNI, Anania. Congresso Foz de Iguaçu, RS agosto/2012. Apresentado 
na disciplina - Mundo Rural e Desenvolvimento na Europa, em 39.10.12. 
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Dentro da UE, já estão estabelecidos os conflitos entre dois grupos: a) um liderado 

pela França, que defende maiores investimentos na agricultura de modo que continuea apoiar 

a exportação, preferência comunitária, instrumentos de gestão de mercados e crises de riscos, 

preços com garantia; b) outro liderado pelo Reino Unido, que defende uma redução drástica 

do orçamento agrícola. 

Percebe-se, claramente, que cada um dos grupos defende seus própios interesses, mas, 

para ambos a agricultura é, sobretudo um negócio, seja com subsidios comunitáriopara 

projetos que tenham a aparência de desenvolvimentoou não. Conforme Harvey (2011), a 

Inglaterra só institui o livre comercio e laissez-faire, durante o século XIX, quando era 

vantajoso para ela, mas abandonou essa postura, assim que outros começaram a colher os 

beneficios. Para o pequeno produtor, a forma como o Estado tem interferido no campo, tem 

tornado a vida dele muito dificil. 

 

- O Estado só estragou nossa vida, estragou a vida do agricultor. Com 

os subsidios do Estado, a gente não se governa. O subsidio é a gente 

trabalhar. (M.C. - Pequena produtora, Feira do Relógio, 

Lisboa/Portugal - pesquisa de campo/03 de novembro 2012). 

 

- Antes se vendia uma saca de 20 kg, 30 kg de tudo que se plantava. 

Hoje é tudo dificil. As pessoas vão aos supermercados e tudo que lá 

há, são produtos estrangeiros, não são fresquinhas como o dos 

produtores. (Não quis falar o nome.Pequenaprodutora, Feira do 

Relógio, Lisboa/Portugal - pesquisa de campo/03 de novembro 2012). 

 

 Enquanto isso, o parlamento Europeu tem entendido que é necessário uma nova PAC. 

No entanto, pode-se perceber que, em todas suas Prioridades160, reforçam as medidas 

tomadas anteriormente. Dentre elas, duas foram selecionados por ser realidade muito presente 

nos Perímetros Irrigados do Polo Juazeiro/Petrolina, por que: 

 

a) Insiste em que a agricultura da UE deve continuar a ser competitiva face à 

concorrência feroz e à medida que falseiam o comércio dos parceiros comerciais e/ou 

                                                             
160Prioridades da nova PAC para o século XXI. In: O futuro da PAC após 2013. Resolução do 
Parlamento Europeu, de 8 de Julho de 2010, sobre o futuro da Política Agrícola Comum após 2013 
(2009/2236(INI). (2010, p.12). 



  O AGRO-HIDRONEGÓCIO NO VALE DO SÃO FRANCISCO... 

dos países onde os produtores não são obrigados a observar normas tão elevadas 

quanto as da UE, principalmente, em matéria de qualidade dos alimentos, segurança 

alimentar, ambiente, legislação social e bem-estar dos animais; considera, por 

conseguinte, que melhorar a competitividade a diferentes níveis (nos mercados 

locais e regionais, no mercado interno e nos mercados mundiais) deve continuar a 

ser um objetivo fundamental da PAC pós-2013, a fim de garantir que a UE 

disponha de um vasto leque de produtos alimentares e outros produtos agrícolas 

diversificados e de alto valor que continuem a conquistar partes do mercado mundial, 

garantindo simultaneamente um comércio equitativo e a preços remuneradores aos 

agricultores. (grifo nosso). 

b) Recorda que os agricultores da UE produzem géneros alimentícios sujeitos às mais 

rigorosas normas de segurança, qualidade e bem-estar dos animais e devem ser 

recompensados por o fazerem; considera que as importações provenientes de países 

terceiros devem, respeitando os direitos e as obrigações da OMC, cumprir os 

mesmos requisitos, a fim de garantir uma concorrência leal e que os 

consumidores possam fazer uma escolha informada dos produtos que compram 

nomeadamente baseada numa rastreabilidade digna de crédito; convida a 

Comissão a garantir os interesses dos agricultores europeus no quadro dos acordos 

comerciais multilaterais e bilaterais que negoceiam em nome da UE. (grifo nosso). 

 

Assim, a destruição criativa da terra vai ocorrendo de modo que o trabalhador só se 

enxerga profissional se estiver a serviço do sistema. “- Nós explorávamos a terra para a 

família, mas não era atividade profissional. Agora com agricultura biológica estamos no 

mercado”. (P. - Pequena produtora, Feira de Loures, Portugal - pesquisa de campo/2012). 

A competividade, atrelada a uma série de regras impostas aos produtores para que ele 

se torne um empreendedor, esconde os grandes grupos empresariais que surgem e ganham 

com essa política. Uma nova PAC não pode acabar com tudo isso porque ela foi criada no 

sistema do capital para garantia de sua reprodução ampliada. O que seus idealizadores tentam 

fazer para o futuro é abafar o universo do desemprego que aflige tanto a Europa como os 

países da América Latina, criando, mais uma vez, outra roupagem; contudo, continua a 

mesma lógica. 

É necessário avigorar a análise de Harvey (2011), no decorrer dessa dissertação.  

Segundo o autor, quanto mais intensa a competição tanto mais rápido o sistema converge para 

estado de monopólio, que, por sua vez, se direciona rumo ao imperialismo. É nesse sentido 
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que autor afirma que “a OMC proclama o livre comércio, mas, na realidade, promove o 

comércio injusto em que os países mais ricos mantêm sobre os mais pobres suas vantagens 

coletivas. Isso é típico de prática imperial”. (p.111 e112). Na análise empresarial: 

 

- O livre mercado é importante porque nos permite o acesso a todo 

tipo de produto com maior rapidez e em alguns casos com preços mais 

agressivos (baratos) do que eram antes. É uma questão de equacionar, 

ou seja, há origens nesse momento que nos permite selecionar as 

frutas, podendo escolher as melhores, não tem cotas. Podemos fazer 

um planeamento para o ano seguinte, ou seja, comprar o produto no 

mesmo local e por outro lado quando há problemas climatológicos em 

uma região, há sempre alternativas. (V.S. Gestor Logístico – Grupo 

Auchan – Portugal, pesquisa de campo/08 de novembro de 2012). 

 

A Comissão Europeia mostra o livre comércio entre os países ricos e pobres como 

uma relação altamente benéfica, destacando que a UE é o destino de 71% das exportações 

agrícolas dos países menos desenvolvidos, assim como de 60% das exportações agrícolas de 

África e 45% da América Latina161. É, de longe, o maior importador de produtos agrícolas 

dessas regiões. Todavia, oculta o injusto contido nessa relação, que são as regras impostas 

pelos grupos empresariais que surgem para extrair parte da renda antes mesmo que o produto 

chegue à Europa. O setor de transportes é um desses grupos, que tem se especializado para 

transportar produtos perecíveis. Os grandes capitalistas, como o Grupo Jerônimo Martins têm 

seus próprios transportes e há outros que preferem alugar empresas com essa especialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
161 Dados disponíveis em: http://ec.europa.eu/agriculture/faq/devel/index_pt.htm. Acesso em: 
02.01.12. 

http://ec.europa.eu/agriculture/faq/devel/index_pt.htm
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FOTO 47: - TRANSPORTE À ESQUERDA PROPRIEDADE DO GRUPO JERÔNIMO 
MARTINS E À DIREITA EMPRESA QUE ALUGA PARA OS GRUPOS – AUCHAN E 
CONTINENTE 

 

 

FONTE: SOUSA, R.A.D. Pesquisa de campo /2012. 

 

 O desenvolvimento geográfico desigual ocorre também no interior de cada um dos 

países, seja rico ou pobre, que significa, especialmente no campo, grandes capitalistas 

dominando os pequenos produtores camponeses ou não. É possível entender, pela situação em 

Portugal, que a Política Agrícola Comum tem criado, na Europa, estratégias para subordinar 

àqueles que insistem em viver no campo e da terra, realizando o trabalho para sua 

sobrevivência. Nesse caso, encontra-se no campo, em Portugal: a) aqueles que cultivam, mas, 

para conseguir algo, é preciso seguir as normas dos mercados abastecedores; b) outros 

desenvolvem a chamada agricultura biológica, e também têm que fazer o curso e pagar pela 

certificação para assim ter o direito de usar o “slogan” produtos “saudáveis”; c) aqueles que 

produzem, colhem e vão comercializar nas feiras, contudo, alegam a prática desleal dos que 

são apenas vendedores e não sabem o que é agricultura; d) há um grupo que mora na cidade e 

lá não consegue trabalho; então, sobrevivem de comprar hortaliças, verduras etc. aos centros 

abastecedores e venderem nas feiras.  

A existência dos conflitos entre pequenos produtores e vendedores, nas feiras, não é 

culpa de nenhum deles, mas da aliança entre Estado-capital-trabalho que, de um lado, 
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promove o emprego que requer horas excessivas de trabalho e por outro, o desemprego, para, 

da mesma forma, explorar, muitas vezes, por meio dos “bicos” nas feiras livres. 

 

- A senhora está vendo esse feijão? Você o encontra aí, pela metade 

do preço. Quem não é produtor vende mais barato, porque compram 

no MARL o que lá já não é vendido. (Não quis falar o nome. 

Pequenaprodutora, Feira do Relógio, Lisboa/Portugal - pesquisa de 

campo/03 de novembro 2012). 

 

As políticas públicas, de um modo geral, sejam a PAC ou agro-hidronegócio, surgem 

em nome do emprego, que não tem o significado de trabalho e se perpetuam na produção do 

desemprego. 



  
                                                                CONSIDERAÇÕES FINAIS: A RIQUEZA DA PRODUÇÃO - O POSSÍVEL... 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

 

 A RIQUEZA DA PRODUÇÃO – O POSSÍVEL DIANTE 
DO IMPOSSÍVEL 

 
 
                                                                                              A terra significa tudo na vida. Ela não se vende... 
                                                                                    (J.R.A 65 anos – pequeno produtor – N/9.) 

 
Ter a esperança que um dia a riqueza da produção seja propriedade de quem realiza o 

trabalho é acreditar no possível mesmo diante da legitimidade do sistema do capital, que se 

impõe como controlador dos seres humanos produtivamente ativos. Nesse entendimento, 

Mészáros (2009) explica que a produção, ou é controlada pelos produtores associados a 

serviço de suas necessidades, ou é imposta sob os imperativos estruturais como premissas da 

prática social das quais não se pode escapar.  

A expansão do sistema tem exibido, na cidade e no campo, suas contradições, 

especialmente, quando aparenta ser extremamente moderno, como ocorre com a agricultura 

irrigada no Polo Juazeiro/Petrolina. A destruição criativa da terra de trabalho reduz o 

camponês a mero sujeito produtor para o capital, a carcaça do tempo - “a separação da 

propriedade do trabalho aparece como lei necessária da troca entre capital e trabalho”. (Marx , 

2011, p.229). Segundo Marx, o trabalho, posto como o não capital é: 1) trabalho não 

objetivado, concebido negativamente - não objetivo em forma objetivada. Enquanto tal, o 

trabalho não é matéria-prima, nem instrumento de trabalho e nem produto bruto: trabalho 

separado de todos os meios e objetos de trabalho, separado de toda sua objetividade; 2) o 

trabalho vivo existindo como abstração do real efetivado (igualmente não valor) – em 

completo desnudamento. Existência puramente subjetiva desprovida de toda objetividade; 3) 

o trabalho como a pobreza absoluta – a pobreza não como falta, mas como a completa 

exclusão da riqueza objetiva 

Nessa direção o sistema do capital, em seu processo de expansão tem se travestido em 

formas cada vez mais criativas para velar a exploração da classe trabalhadora, sobretudo, os 

trabalhadores do campo. 

Na terra da irrigação, muitos são os que não têm acesso à água, estando sujeitos à 

política como a da Água para todos - em que reservatórios foram comprados e abandonados 
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na área do Perímetro. Essa é também uma forma de extração da renda da terra. A apropriação 

da renda fundiária é a estratégia econômica na qual se realiza a propriedade da terra, que 

significa a propriedade de determinados indivíduos sobre determinadas porções do planeta 

como realização econômica da propriedade da terra. 

Sob a égide da globalização, a compressão do mundo contemporâneo confere novos 

padrões (assentados no desenvolvimento da sociedade de consumo e submetidos ao 

desenvolvimento do mundo da mercadoria) a partir dos quais vão se redefinindo as relações 

entre as pessoas numa sociedade fundada na necessidade de ampliação constante das formas 

de valorização do capital. No Polo Juazeiro/Petrolina, a agricultura irrigada é a garantidora do 

“novo” padrão de alcance global; consequentemente, todos devem se inserir como a condição 

da elevação do consumo dos produtos industrializados. A modernização da agricultura, que 

sempre norteou a PAC, se inscreve no auxílio da grande propriedade.  

A realidade da agricultura irrigada no Polo Juazeiro/Petrolina é determinada pelo 

comando dos grandes Grupos empresariais dos EUA e, particularmente, por alguns países 

europeus como foi apresentado nesta tese, Espanha e precisamente Portugal, que controlam o 

mercado alimentar. Contudo, vale reforçar que a quantificação reificante em todo lugar sob o 

comando do capital, traz consequências em longo prazo, para o exercício empobrecido, 

alienado e desumanizado das funções do trabalho vivo, porque o desígnio de políticas como a 

PAC e o agro-hidronegócio enfatizam a quantidade e qualidade como um modo ilimitado do 

capital.  

A Política Agrícola Europeia cuja finalidade consistia em baratear a alimentação da 

população urbana e industrial, contribuindo para a redução de custos da indústria e a 

promoção de consumo em massa de produtos não agrícolas mediante o incremento da 

produtividade agrícola, resultou no aumento da produtividade, inclusive por parte dos 

pequenos produtores, como uma condição de ter direito ao subsidio da União Europeia. 

Assim, as reformas ocorridas no âmbito da Política garantiu o aumento da produção e de 

produtividade das grandes superfícies com base nas mais diversas técnicas e tecnologia, ao 

passo que as pequenas passaram a ter a responsabilidade de proteger o meio ambiente 

deixando de produzir, inclusive, os alimentos garantidores da sobrevivência. Essa realidade 

ocasionou um abandono das terras e consequentemente, a mobilidade do trabalho de muitos 

do campo para cidade. Os resistentes que permaneceram no campo vivem o dilema de não 

poderem manter sua terra em virtude da impossibilidade de competir com as grandes redes de 

supermercados, que compram em grandes quantidades para venderem a preços mais baixos do 

que os produzidos pelos pequenos produtores. 
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Nessa interpretação, o agro-hidronegócio e a Política Agrícola Comum europeia não 

podem satisfazer as necessidades dos seres humanos em termos de qualidade porque foram 

criadas pelo sistema do capital para a reprodução ampliada; portanto, a terra é a garantidora 

dessa dinâmica sociometabólica do capital que, juntamente com a água, permite que os 

cultivos do Polo Juazeiro/Petrolina e da União Europeia, como outros países concretizem o 

livre comércio dos produtos agrícolas.  

Com a consolidação do mercado único em que as fronteiras são eliminadas, houve a 

necessidade do capital de homogeneizar as condições de produção, distribuição e consumo. 

Por essa razão, são criados os selos que atestam a qualidade do produto, sendo aceito no 

mercado quando este cumpre todos os requisitos impostos.  

É com o discurso de qualidade alimentar que surgem inúmeras empresas em cadeia, 

especializadas em extrair parte da renda antes de o produto chegar ao consumidor. Na Europa, 

particularmente em Portugal, fica evidente a irracionalidade do sistema diante da crise 

estrutural do capital, que atinge a cidade e o campo. Este último, encontra-se marcado a) pelo 

desparecimento da pequena propriedade, consequentemente dos pequenos produtores 

familiares; b) pela agricultura de tempo parcial; c) com a presença constante de 

atravessadores na área dos pequenos produtores, que insistem em viver no campo; d) na 

exploração do trabalho no período da campanha da castanha; e)  com a migração dos jovens 

para outros continentes; f) com a presença das empresas privadas nas políticas comunitárias 

criadas para o campo; g) na fome que aumenta diariamente. 

É importante destacar que a realidade tem demonstrado que não tem sido resolvida via 

aumento de tecnologias como afirma o discurso governamental. Só se vislumbra alternativa 

do ponto de vista social, já que implica o domínio consciente e a regulação dos aspectos 

benéficos das condições de interação criativa humana.  

Ainda que a realidade do Polo de Petrolina/PE – Brasil e de Portugal seja contrária à 

professada pelos idealizadores do sistema, que procuram mascarar a situação social e 

econômica é cada vez mais explícita a luta individual da sobrevivência. Embora tal luta não 

tenha ainda assumido a direção de forma organizativa de consciência de classe, essa tem 

ocorrido de forma isolada por aclamações de pequenos grupos políticos e sob o efeito de 

ações individualizadas – na realidade, o fardo ainda não foi assumido por todos os 

trabalhadores da cidade e do campo.  

Políticas como a PAC, o agro-hidronegócio criadas pelo capital enunciadoras de 

geração de emprego como representativa dos interesses dos trabalhadores do campo estão 

sendo rechaçadas diante do desemprego estrutural. O sistema do capital, em seu processo de 
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expansão tem se travestido em formas cada vez mais criativas para velar a exploração da 

classe trabalhadora, sobretudo, os trabalhadores do campo. Entretanto o que se constata é o 

aumento da concentração da propriedade e, consequentemente, o desaparecimento do 

camponês ou do pequeno produtor.  

É importante observar que as contradições do sistema ocorrem de forma global e 

interligada, sendo notória a relação da escala local, nacional e mundial, uma vez que a 

finalidade da produção é a multiplicação sem fim da riqueza. Estudar o Vale do São Francisco 

e a Política Agrícola Comum a partir de Portugal, não teve o intuito de ampliar o recorte 

geográfico pela própria dimensão escalar de duas realidades. Ao contrário, a conexão entre 

ambos mostra como o capital é mundial e que, para ele, comprimir tempo e espaço faz parte 

de sua própria dinâmica em sua busca do lucro. Por conta dessa utilização do tempo e do 

espaço foi possível encontrar na Europa e, em especial, em Portugal a produção agrícola do 

Brasil e da fruticultura do Polo, mesmo na Ilha da Madeira, que é produtora de mangas, ainda 

assim as de Petrolina/Juazeiro estão presentes no Mercado Municipal e nos supermercados.  

Destaca-se que, embora os efeitos do capital tenham sido mais rápidos e drásticos nos 

países periféricos, as estratégias utilizadas para extrair a renda da terra nesses países, foram 

embasadas nas políticas agrícolas da União Europeia e dos EUA, fortalecidas pela 

Organização Mundial do Comércio. Desse modo, o modelo é o mesmo, o que diferencia a 

forma como as políticas são direcionadas para beneficiarem mais rapidamente os proprietários 

de terra e de capital. 

O “desenvolvimento rural” pensado na perspectiva europeia e norte-americano têm 

forçado os trabalhadores do campo a um regime de trabalho excessivo na medida em que o 

Estado considera o trabalho de tempo parcial e sazonal algo positivo por proporcionar 

experiências urbanas ou rurais. O Estado esquiva-se em aceitar que, muitas vezes em 

situações de crise, os camponeses e os pequenos produtores são forçados a buscar a 

sobrevivência em outras localidades, não porque é imposto como condição de 

desenvolvimento, mas porque é a única alternativa de manter a terra e o sustento da família. O 

“voo da andorinha” não se dá muitas vezes, em definitivo, mas tem caráter de resistência e 

permanência. Mesmo sendo o trabalho de tempo parcial, dupla jornada e o sazonal, período 

transitório e de provisória acomodação numa situação nova, tem-se efetivado em perversas 

vicissitudes de sobrevivência.  

Todavia, a mobilidade sazonal pode se transformar num modo permanente de vida 

sem qualidade e sem estilo, sem alegria e sem beleza. O retorno ao campo traz consigo um 

sujeito ressocializado na sociedade marginal dos sem lugar, sem teto, sem família. Ainda, 
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ressocializado pela vida solta, fora do mecanismo de controle da comunidade e dos parentes, 

na suposta e falsa liberdade do ir e vir, porque quem parte é um e quem volta é outro.  

A concentração da terra e da implantação de políticas públicas nas áreas de pequena 

produção, que retira o valor de uso da terra, é impossível reorientar a produção da riqueza  

inevitavelmente limitadora e dissipadora na direção de uma riqueza de produção 

humanamente enriquecedora. Entretanto, esse impossível poderá se tornar possível. Então, o 

que fazer e como fazê-lo? Esse é o grande desafio e o fardo que os sujeitos vitimados devem 

assumir - o levantar do chão. 

Esse sinal de alerta, ou seja, o levantar do chão vem sendo dada na insatisfação dos 

sem terra de trabalho no Brasil e dos sem qualquer possibilidade de garantia de trabalho o  

indica tanto as grandes dificuldades emergentes do desafio histórico claramente identificável, 

sublinhado pela inegável urgência do tempo para empreender a ação corretiva necessária, 

quanto à responsabilidade que cada indivíduo tem de contribuir para que a igualdade 

substantiva prevaleça.  

Tornar a riqueza da produção possível nunca foi tão necessária como nas 

circunstâncias atuais, diante da sobrevivência da humanidade diretamente ameaçada. Por essa 

razão, emerge a necessidade de uma sociedade em que o valor de uso voltado para a qualidade 

substantiva surja enquanto objetivo primeiro de qualquer tomada de decisão. 

Lutar pelo trabalho em que a riqueza, ou seja, o resultado do trabalho do produtor 

pertença ao próprio produtor é um desafio a ser perseguido por todos os trabalhadores 

associados da cidade e do campo. A solidariedade da classe trabalhadora não pode ser vista 

como utopia, mas como uma possibilidade real dos que se encontram com fome e sede 

poderem trabalhar livres das amarras do sistema do capital.  

O assalariamento em momentos de safra exige que “o levantado do chão” assuma o 

fardo desse tempo, pois “na medida em que a luta de classes se desenvolve e assume formas 

mais definidas, essa tentativa fantasiosa de abstrair-se dela, esse combate fantasioso contra 

ela, perde todo valor prático e toda justificativa teórica”. (MARX, 2008c p. 63).  

A riqueza da produção humanamente enriquecedora, ou seja, o possível diante do 

impossível aponta a alternativa socialista como uma maneira historicamente sustentável de 

escapar dessa situação de apuro, de barbárie societal.  

A sinalização de uma sociedade em que o valor de uso esteja voltado para a qualidade 

substantiva do ser implica nos questionamentos? Quando e como será alcançada essa 

sociedade? É uma resposta que deve ser dada pelos próprios trabalhadores com a produção de 

novas necessidades diferentes das necessidades do capital. Conforme Mészáros (2007a) 
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[...] preconizam-se agora, atos históricos importantes porque é impossível 
responder com êxito ao desafio e ao fardo do nosso tempo histórico sem a 
criação e a consolidação das necessidades capazes de assegurar não apenas a 
sobrevivência da humanidade, mas também seu desenvolvimento positivo no 
futuro. (p.380).   

 

Segundo o autor, novos atos históricos são absolutamente necessários sob a urgência 

do tempo: a) economia responsável; b) a busca consciente da determinação de superar – de 

uma forma historicamente sustentável – a conflitualidade/adversidade antagônica  endêmica 

ao sistema do capital.  

Apenas com adoção dessas necessidades vitais pelos indivíduos como suas próprias 

necessidades, pode a consciência individual e social reunir-se interesse do avanço humano 

positivo.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

BRASIL 
 
 

QUESTIONÁRIO A – PESQUISA DE CAMPO – EMPRESA 
  

DISCENTE: Profa. Ms Raimunda Áurea Dias de Sousa       DATA:___________________ 
CURSO: Doutorado 
ENTREVISTADO ___________________________________ _______________________  
HORA:_______________IDADE:________________________LOCALIDADE:________
_____________________ 
 
1. É natural desta localidade? (  ) sim   (  ) não 
Se sim, quais atividades que exercia antes de ter uma empresa 
agrícola?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Se não, por que veio para Petrolina/Juazeiro e montar uma empresa 
agrícola?____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2.  É proprietário de terra? Sim (  )  Não (  ) 
Se sim, como obteve?_________________________________________________________ 
Quantos hectares?____________________________________________________________ 
Se não, de onde vêm os produtos que comercializa?__________________________________ 
 
3. De sua chegada aos dias atuais, quais os cultivos desenvolvidos nesse período? 
___________________________________________________________________________
Para onde são comercializados?  
Mercado interno 
__________________________________________________________________________ 
Por quanto é vendido?  Qual a quantidade?________________________________________ 
Mercado externo_____________________________________________________________ 
Por quanto é vendido?  Qual a quantidade? ________________________________________ 
4. A produção obtida é resultado de quê? 
Uso intenso de tecnologia? Quais? 
___________________________________________________________________________ 
Do trabalho assalariado? Quantos trabalhadores são empregados? 
Diária?_____________________________________________________________________ 
Em período de safra?_________________________________________________________ 
Fixo?______________________________________________________________________ 
Quais as condições de 
trabalho?___________________________________________________________________ 
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Quantas horas de 
trabalho?___________________________________________________________________ 
A alimentação, como é 
feita?______________________________________________________________________ 
 
5. Faz uso de agrotóxicos?   ( ) sim  (  ) não 
Se sim, quais os tipos?_________________________________________________________ 
Quais as empresas que fornecem os insumos?______________________________________ 
Os trabalhadores utilizam os equipamentos adequados? Quais? ________________________ 
Se não, como obtém a  produção?________________________________________________ 
 
6. Qual sua relação com: 
CODEVASF________________________________________________________________ 
EMBRAPA_________________________________________________________________ 
VALEXPORT_______________________________________________________________ 
Governos locais______________________________________________________________ 
 
7. Os rendimentos da empresa têm alterado? Sim (  ) não ( ) 
Se sim, por quê?______________________________________________________________ 
E as chuvas constantes?________________________________________________________ 
E a crise nos EUA e queda no dólar?______________________________________________ 
Se não, como tem conseguido manter rendimentos constantes?_________________________  
8. Além da agricultura  a empresa desenvolve outras atividades? 
Sim (  ) não ( ) 
Se sim, 
quais?______________________________________________________________________ 
Por que_____________________________________________________________________ 
Se não, a agricultura é suficiente?________________________________________________ 
 
9. Sua empresa faz parte do chamado “comércio justo”?  
Sim ( ) não ( ) 
Se sim, como? 
___________________________________________________________________________ 
Vende para quais países _______________________________________________________ 
Se não, por quê?______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE SERGIPE–UFS 
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA – NPGEO 
MESTRADO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 
 

 

QUESTIONÁRIO B   PESQUISA DE CAMPO-ÁREA RURAL – PEQUENO PRODUTOR 

– NILO COELHO/BEBDOURO/SALITRE 

 

PARTE 1 
 
Data: --------------------------Hora:------------------------------------------------------------------ 
Localidade:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Nome:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Idade:-----------------------------------------Sexo: (  ) masculino  ( ) feminino 
 
3.Grau de Escolaridade: 
( ) não alfabetizado 
Ensino Fundamental Completo ( ) Incompleto ( ) 
Ensino Médio           Completo ( ) Incompleto ( ) 
Ensino superior         Completo ( ) Incompleto ( ) 
 
4. É natural desta localidade? Sim ( ) não ( ) 
Se não, onde residia antes?-------------------------------------------------------------------------------- 
Se sim, que atividades você exercia, antes da chegada da agricultura irrigada?--------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A renda obtida dava para o sustento da família?-------------------------------------------------------- 
Quem trabalhava para obtenção dessa renda?----------------------------------------------------------- 
Por que veio para o município de Petrolina?------------------------------------------------------------ 
Por que se instalou no Projeto Senador Nilo Coelho?--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Você tem utilizado agricultura irrigada na terra que trabalha? ------------------------------------ 
Se sim, quais as técnicas utilizadas?---------------------------------------------------------------------- 
Quais os produtos cultivados?----------------------------------------------------------------------------- 
Os produtos são comercializados: sim ( ) não ( ) 
Como são comercializados?------------------------------------------------------------------------------- 
Se não, quais as técnicas que utilizadas para plantar?-------------------------------------------------- 
Se sim, quem são os compradores? ---------------------------------------------------------------------- 
 
6. É proprietário atualmente de algum lote no Projeto Senador Nilo Coelho? 
 Sim ( ) não ( ) 
Se sim, como obteve? -------------------------------------------------------------------------------------- 
Se não, como trabalha na terra? 
( )  posseiro   ( )  meeiro  ( )  produtor familiar  ( )  arrendatário   ( ) trabalhador assalariado. 
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Já foi em algum momento proprietário?  Sim (  ) não (  ) 
Se sim, como obteve?--------------------------------------------------------------------------------------- 
Por que perdeu a terra?------------------------------------------------------------------------------------- 
7. A EMBRAPA e a CODEVASF ou outro órgão do governo  tem beneficiado a região? Sim  
( ) não ( ) 
Se sim,  em quê? -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se não, por quê? -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Por que o Projeto Senador Nilo Coelho foi todo tomado pela agricultura irrigada?------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quem são os grandes produtores dessa área?----------------------------------------------------------- 
O que produzem?------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os produtos obtidos no lote do projeto são vendidos aqui no município? Sim ( ) Não ( ) ou 
para outros lugares? Para outros municípios próximos? Sim ( ) Não ( )  
Se sim, quais?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
São vendidos para outros estados? Sim ( ) não ( ) 
Se sim, quais?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguem também para outros países? Sim ( ) não ( ) 
Se sim, quais?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Você recebeu ou recebe financiamento?  (  ) sim (  )  não   
Participa de algum projeto de  financiamento do governo?------------------------------------------- 
Participa ou participou de associação?-------------------------------------------------------------------
qual a função?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Participa ou participou de cooperativa?------------------------------------------------------------------ 
Em qual a função?------------------------------------------------------------------------------------------- 
O que acha do sistema cooperativista?------------------------------------------------------------ ------ 
 
10. O que você acha da presença da agricultura irrigada?-------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Você acha que sua vida mudou para: ( ) melhor ( ) pior 
Por quê?----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12. Você vive somente da atividade rural? ( ) sim ( ) não 
Por quê?----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se não, que outras atividades você trabalha?---------------------------------------------------------- 
 
13. Você conhece o MST? Sim ( ) não ( ) 
O que acha do movimento? ------------------------------------------------------------------------------ 
 
14. O que a terra representa para você?---------------------------------------------------------------- 
E para sua família?---------------------------------------------------------------------------------------- 
Se você pudesse escolher entre trabalhar no Projeto Senador Nilo Coelho ou trabalhar como 
autônomo em sua terra, o que escolheria?-------------------------------------------------------------- 
Por quê?------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PARTE 2 

 

1. Atualmente é proprietário de lote no Perímetro? 
Como obteve?______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Quantos hectares?____________________________________________________________ 
Continua com a mesma quantidade de hectare? ( ) sim (  ) não 
Qual a área irrigada?_________________________________________________________ 
Se não, por que perdeu?_______________________________________________________ 
 
2.De sua chegada  nos anos de 1980 aos dias atuais (2011) a situação financeira está melhor 
ou pior? ( ) sim  ( ) não 
Se sim, em quê? ____________________________________________________________ 
Se não, por quê?______________________________________________________________ 
Se não, por que continua na terra?_______________________________________________ 
 
3. Quais os tipos de cultivos que plantou do período de sua chegada aos dias 
atuais?______________________________________________________________________ 
Por que tem alterado?_________________________________________________________ 
 
4.No inicio da ocupação das terras nos Perímetros, vocês eram chamado de colonos. Por 
quê?_______________________________________________________________________ 
Como são chamados  hoje?____________________________________________________ 
Por quê?___________________________________________________________________ 
 
5.Qual sua relação com a CODEVASF, EMBRAPA e Distrito de Irrigação? 
CODEVASF________________________________________________________________ 
EMBRAPA_________________________________________________________________ 
Distrito de Irrigação__________________________________________________________ 
 
7.Quanto custa a manutenção mensal do lote? Especificar cada taxa. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8. Faz uso de insumos em sua plantação? ( ) sim (  ) não 
Se sim, quais?_______________________________________________________________ 
Como obtêm e quanto custa?__________________________________________________ 
Se não, por quê?_____________________________________________________________ 
Qual sua relação com os vendedores de insumos?_________________________________ 
 
9. O que planta, comercializa para onde? 
(  ) Feiras 
(  ) Mercado do produtor 
(  ) Atravessador 
(  ) Contrato firmado com empresa  
Quais as empresas?____________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO C  PARA PESQUISA COM OS TRABALHADORES QUE NÃO 
RESIDEM  ONDE TRABALHAM 

Doutoranda – Profa. Raimunda Áurea Dias de Sousa 

Data: _________________Hora:_________________________________________________ 
Localidade:__________________________________________________________________ 
1. Nome:____________________________________________________________________ 
2. Idade: ____________________________________Sexo: (  ) masculino  ( ) feminino 
 
3.Grau de Escolaridade: 
( ) não alfabetizado 
Ensino Fundamental Completo ( ) Incompleto ( ) 
Ensino Médio           Completo ( ) Incompleto ( ) 
Ensino superior         Completo ( ) Incompleto ( ) 
 
4. É natural desta localidade? Sim ( ) não ( ) 
Se não, onde residia antes?_____________________________________________________ 
Em que trabalhava antes e por que deixou?_________________________________________ 
Se sim, que atividades você exercia, antes de trabalhar nas empresas agrícolas do Polo 
Juazeiro/Petrolina?____________________________________________________________ 
 
5. Reside atualmente onde? 
Cidade (  )    Campo (   ) 
Se na cidade, por que trabalha no campo?__________________________________________ 
 
6. Trabalha em qual empresa agrícola?____________________________________________ 
De que forma? ( ) diarista ( ) safrista ( ) fixo outros __________________________________ 
Há quantos anos?_____________________________________________________________ 
Possui carteira assinada?_______________________________________________________ 
 
7.  Caso não seja um trabalhador fixo, por quantas empresas agrícolas já passou?__________ 
Quais foram elas? ____________________________________________________________ 
Em que momento?____________________________________________________________ 
 
8. Em algum período  já foi proprietário de terra? ( ) sim  ( ) não 
Se sim, por que perdeu?________________________________________________________ 
Se não, por que tem procurado o campo ___________________________________________ 
 
9. A respeito do trabalho realizado: 
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Que horas acorda para chegar a Empresa?__________________________________________ 
Quais ou quais atividades realizadas na Empresa____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Qual a jornada de trabalho?_____________________________________________________ 
Quanto ganha?_______________________________________________________________ 
O que ganha, dá para suprir as necessidades?_______________________________________ 
Qual a qualidade do transporte que os conduz a empresa?_____________________________ 
Como se alimenta para aguentar o trabalho?________________________________________ 
 
10. Você acha que ganha de acordo com o trabalho que faz na empresa? ( ) sim ( ) não 
Se sim, por quê? ___________________________________________________________ 
Se não, por quê? ___________________________________________________________ 
Se não, quem fica com a renda?_______________________________________________ 
 
11. Como aprendeu a trabalhar com agricultura irrigada? 
( ) foi treinado pela empresa 
( ) aprendeu observando os colegas 
( ) não recebeu treinamento, apenas orientações no momento da contratação 
 
12. Quanto ao trabalho na empresa: 
Faz uso de equipamentos adequados para realização do trabalho?_____________________ 
__________________________________________________________________________ 
O trabalho vai além de sua capacidade humana? 
(  ) sim  (  ) não 
Se sim, de que forma?________________________________________________________ 
Já soube de casos de pessoas que ficaram doentes devido ao trabalho nas empresas agrícolas? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
13. Pertence alguma organização? 
( ) Movimentos – MST, FETAG... 
( ) Sindicato 
Outros ___________________________________________________________________ 
 
14. Atualmente há facilidades de arrumar trabalho nas empresas agrícolas? ( ) sim ( ) não 
Se sim, em quê período? ______________________________________________________ 
Se não, quais os motivos? ____________________________________________________ 
 
15. Você acredita que no futuro haverá mais trabalho com melhores condições? 
 ( ) sim ( ) não 
Se sim, como? ______________________________________________________________ 
Se não, por quê? ____________________________________________________________ 
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QUESTINÁRIO D – PESQUISA DE CAMPO – SINDICATO 
 

DISCENTE: Profa. Ms. Raimunda Áurea Dias de Sousa       DATA:____________________ 
CURSO: Doutorado  ENTREVISTADO ___________________________________ 
HORA:_______________IDADE:__________LOCALIDADE:_____________________ 
 
1.Quantos trabalhadores sindicalizados há atualmente em cada empresa agrícola? 
 
 
Como é o processo de sindicalização?____________________________________________ 
Quanto cada trabalhador paga mensal ao Sindicato?_______________________________ 
 
2. O Sindicato tem feito curso de formação política, para que os trabalhadores conheçam seus 
direitos? (  ) Sim ( ) Não 
Como são feitos?____________________________________________________________ 
Qual a duração?__________________Quantos trabalhadores participam?______________ 
Como é feito a motivação?_____________________________________________________ 
As formações são constantes? (  ) Sim ( ) Não  
Qual o período que elas ocorrem?_______________________________________________ 
 
3. O que o sindicato tem feito par amenizar o processo de exploração do trabalhador no 
campo?____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Como são feitas as notificações?________________________________________________ 
Qual o índice das doenças: Tuberculose______________Pneumonia___________________ 
Câncer______________infarto___________________ outras________________________ 
 
4. Os pequenos produtores dos perímetros são sindicalizados? (  ) Sim ( ) Não 
O que o sindicato oferece para eles?_____________________________________________ 
E fora dos Perímetros, qual o índice de camponeses sindicalizados? 
Qual o objetivo dos pequenos produtores e dos camponeses serem sindicalizados? 
 
5. Há uma atuação da entidade, junto aos movimentos sociais, principalmente, o MST? 
(  ) Sim ( ) Não 
Se sim, como?_____________________________________________________________ 
Se não, Por quê?___________________________________________________________ 
 
6. O que é ser trabalhador rural? 
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7. Qual o objetivo de um sindicato de trabalhadores rurais? 

 

 

 

 
___________________________________________________________________ 
8. Como o sindicato analisa a atuação do agro-hidronegócio no polo Juazeiro/Petrolina? 
 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
Qual a importância da terra para trabalhador que vive no campo? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 
 

QUESTIONÁRIO E – PROJETO SALITRE – TRABALHADORES ASSALARIADOS 

 

DISCENTE: Profa. Ms Raimunda Áurea Dias de Sousa  DATA:_______________________ 
CURSO: Doutorado 
ENTREVISTADO _______________________________   HORA:____________________ 
IDADE:________________________LOCALIDADE:______________________________ 

 

 PROPRIETÁRIO TRABALHADOR CULTIVOS ÁREA ARRENDADA VISTAS DO 
PROPRIETARIO AO 

LOTE 

1       

2       

3       

4       

5       
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
                           PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
 

 

QUESTIONARIO F  – MERCADO DO PRODUTOR – JUAZEIRO/BA 

 

NOME:____________________________________________________________________ 

FUNÇAO:____________________________________________DATA:________________ 

1. Como originou o mercado e por quê? 
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
2. Quem administra o mercado? Estado ou Município? 
___________________________________________________________________________ 
3. Quem determina o preço dos produtos? 

 

4. Quem determina a venda  dentro do mercado? 
___________________________________________________________________________ 
5. Como é feito o aluguel ou compra dos boxes? 
___________________________________________________________________________ 
6. O contato com as empresas nacionais, quem faz? 
___________________________________________________________________________ 
7. Como é feito a fiscalização da qualidade do produto? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
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QUESTINÁRIO G – PESQUISA DE CAMPO – EMPRESA –CODEVASF/INCRA 

 

DISCENTE: Profa. Ms Raimunda Áurea Dias de Sousa       DATA:___________________ 
CURSO: Doutorado 
ENTREVISTADO ___________________________________   HORA:_______________ 
IDADE:________________________LOCALIDADE:______________________________ 
 
CODEVASF 
1. Qual é atualmente a relação da CODEVASF com os Perímetros Irrigados. 
a. Bebedouro________________________________________________________________ 
b. Nilo Coelho_______________________________________________________________ 
c. Pontal Norte e Sul__________________________________________________________ 
d. Sobradinho________________________________________________________________ 
 
2. Os Perímetros que ainda estão sem funcionamento serão utilizados para qual tipo de 
cultivos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. Qual serão os critérios para a conquista dos lotes? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4. Qual a área de cada um deles? Quanto será  destinado à empresa e ao irrigante? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5. O financiamento para implantar o Pontal Norte é proveniente do PAC? 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6. O que fazer com as famílias que vivem na área do Pontal Norte e os acampados do Pontal 
Sul? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
INCRA 
1. Quantos assentamentos e acampamentos existentes em Petrolina? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2. Como está à situação dos acampado no Pontal Sul? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. Como está a questão da terra em Petrolina? 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
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GEOGRÁFICOS 
 

Doutoranda: Raimunda Áurea Dias de Sousa - Matrícula: 200911000100 

Orientação: Dra. Alexandrina Luz Conceição/ Dr. Luís Moreno 

Área de concentração: Organização e Dinâmica do Espaço Agrário e Regional 

 

DISCENTE: Profa. Msa Raimunda Áurea Dias de Sousa   DATA:_____________________________________ 

CURSO: Doutorado     ENTREVISTADO ______________________________________________________   

HORA:_______________IDADE:________________________LOCALIDADE:________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

QUESTINÁRIO A – PESQUISA DE CAMPO – PORTUGAL - MARL 
 

1.EFETIVAMENTE, POR QUE O MARL FOI CRIADO E QUAL A IMPORTÂNCIA 
SOCIAL/POLITICA/ECONÔMICA DELE PARA PORTUGAL E A EUROPA DE FORMA GERAL? 
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. TUDO QUE É COMERCIALIZADO NAS REDES DE SUPERMERCADOS SAEM DAQUI OU OS 
GRANDES SUPERMERCADOS COMPRAM DIRETAMENTE NO PRODUTOR SEJA ELE NACIONAL 
OU INTERNACIONAL? 
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. OS PRODUTOS IMPORTADOS DE OUTROS PAISES COMO O BRASIL É O MARL OU A SIMAB 
QUE OS ADQUIREM PARA VENDÊ-LOS AQUI? 
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. QUAIS AS FRUTAS IMPORTADAS DO BRASIL E POR QUE ESCOLHERAM O VALE DO SÃO 
FRANCISCO? 
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. ATÉ AS FRUTAS CHEGAREM AQUI, PASSAM POR QUAIS EMPRESAS?  QUEM FAZ A IMSPEÇÃO 
DE QUALIDADE PARA CONFERIR SE ESTÁ DE ACORDO COM O SELO ADOTADO?  
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. QUAIS OS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AS PESSOAS TEREM UM NEGÓCIO AQUI? 
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7. DE ONDE VEM OS RENDIMENTOS PARA MANTER O MARL, É VANTAJOSO? 
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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8. OS LUCROS SÃO DIVIDOS DE ACORDO COM OS ACIONISTAS – SIMAB, CÂMERA MUNICIPAL, 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES? 
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

9. COMO SE DÃO AS RELAÇOES DE TRABALHO, QUEM CONTRATO, QUEM PAGA OS 
TRABALHADORES QUE CIRCULAM NO MARL? 
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

10. QUAIS OS PARCEIROS, OU SEJA, QUAIS AS EMPRESAS QUE MANTEM NEGOCIOS COM O 
MARL? 
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11. COMO VOCE AVALIA NA ATUALIDADE A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM? QUE PAPEL O 
SELOS DE CERTIFICAÇÃO TEM NESSA POLITICA?  
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

0BS: 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 
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Doutoranda: Raimunda Áurea Dias de Sousa - Matrícula: 200911000100 

Orientação: Dra. Alexandrina Luz Conceição/ Dr. Luís Moreno 

Área de concentração: Organização e Dinâmica do Espaço Agrário e Regional 

DISCENTE: Profa. Msa Raimunda Áurea Dias de Sousa   DATA:_____________________ 

CURSO: Doutorado     ENTREVISTADO _______________________________________  

HORA:_______________IDADE:________________________LOCALIDADE:________

___________________________________________________________________________

_ 

 

QUESTINÁRIO B  – PESQUISA DE CAMPO – PORTUGAL – PEQUENA PRODUÇÃO 
 

1.O QUE  SIGNIFICA PARA VOCE SER AGRICULTOR E VIVER NO CAMPO? 
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. O QUE PRODUZ GARANTE O SUSTENTO DA FAMILIA?  

SIM  

NÃO 

SE SIM, COMO É FEITO A COMERCIALIZAÇÃO?  

__________________________________________________________________________________ 

SE NÃO, O QUE FAZ PARA COMPLEMENTAR A RENDA FAMILIAR? 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ALGUEM DA FAMILIA JÁ SAIU PARA TRABALHAR NA CIDADE E DEPOIS 
RETORNOU? 

SIM 

NÃO 

SE SIM, QUANTOS MEMBROS? 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

SE NÃO POR QUÊ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. FAÇA UMA COMPARAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA AGORA COM OS 
ANOS ANTERIORES? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. COMO VOCE AVALIA A ATUAÇÃO DO GOVERNO EM RELAÇÃO À 
AGRICULTURA? 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. OS PRODUTOS IMPORTADOS TEM COMPROMETIDO A PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS BÁSICOS, NECESSÁRIOS A SOBREVIVÊNCIA? 

SIM 

NÃO 

SE SIM, POR QUÊ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

SE NÃO, POR QUÊ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. VOCE SABE O QUE É A POLITICA AGRICOLA COMUM?  

SIM  

NÃO 

SE SIM, QUAIS OS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. TEM RECEBIDO ALGUMA AJUDA DO GOVERNO? 
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SIM 

NÃO 

SE SIM EM QUE MOMENTO? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

SE NÃO POR QUÊ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

9. EM GERAL, O QUE OS PEQUENOS PRODUTORES CULTIVAM? 

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10.OBS:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Doutoranda: Raimunda Áurea Dias de Sousa - Matrícula: 200911000100 

Orientação: Dra. Alexandrina Luz Conceição/ Dr. Luís Moreno 
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DISCENTE: Profa. Msa Raimunda Áurea Dias de Sousa   DATA:____________________ 

CURSO: Doutorado     ENTREVISTADO _______________________________________ 

HORA:_______________IDADE:________________________LOCALIDADE:________

___________________________________________________________________________ 

 

QUESTINÁRIO C – PESQUISA DE CAMPO – PORTUGAL – MARL - 
GRANDES OPERADORES 

 
1.QUAL É EFETIVAMENTE SEU NEGÓCIO AQUI NO MARL? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. QUAIS SÃO AS FRUTAS QUE O SR. COMERCIALIZA?  

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3.TEM ALGUMA DELAS,  DO BRASIL? 

SIM 

NÃO 

SE SIM, DE QUE LUGAR DO BRASIL? 

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. É VANTAGEM TRABALHAR COM IMPORTAÇÃO? 

SIM 

NÃO 

SE SIM, POR QUÊ? COMO É A RELAÇÃO COM AS EMPRESAS DE CERTICAÇÃO? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SE NÃO, POR QUÊ? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5.O SR. TEM CULTIVO PRÓPRIO EM ALGUMA PROPRIEDADE NA EUROPA? EM 
QUE PAIS? QUAL O TIPO? 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. QUAIS AS VANTAGENS DE NEGOCIAR A PARTIR DE UM MERCADO 
ABASTECEDOR? QUANTOS BOXES OU AREA O SR. POSSUI AQUI? QUANTO O SR. 
PAGA NO ALUGUEL? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7. O MARL SERÁ PRIVATIZADO. SERÁ BOM OU RUIM PARA OS OPERADORES, 
EM ESPECIAL OS GRANDES? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

8. COMO O SR. ANALISA A POLITICA AGRICOLA COMUM CRIADA PELA UNIAO 
EUROPEIA AO LONGO DESSES ANOS? É VANTAJOSA? EM QUAIS ASPECTOS? 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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DISCENTE: Profa. Msa Raimunda Áurea Dias de Sousa   DATA:____________________ 

CURSO: Doutorado     ENTREVISTADO _______________________________________   

HORA:_______________IDADE:________________________LOCALIDADE:________

__________________________________________________________________ 

 

QUESTINÁRIO D – PESQUISA DE CAMPO – PORTUGAL – MARL - 
REDE DE SUPERMERCADO 

 

 

1. NA PARTE DE FRUTAS, O QUE É IMPORTADO DO BRASIL? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. HÁ SEMPRE MANGAS BRASILEIRAS NOS SUPERMERCADOS. DE ONDE VEEM  
AS MANGAS QUE VENDEM  NOS SUPERMERCADOS DO GRUPO? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. SENDO A MANGA DO POLO JUAZEIRO/PETROLINA, COMO OCORRE O 
CONTATO? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.VOCES TEM UM ESPAÇO, ALUGADO NO MARL? 

SIM 

NÃO 

SE SIM, QUAL A VANTAGEM? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

SE NÃO, POR QUÊ? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. COMO VOCES ABASTECEM OS SUPERMERADOS DO GRUPO (TRANSPOTES 

UTILIZADOS)? HÁ CONTRATOS DE OUTRAS EMPRESAS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. QUAIS AS VANTAGENS DO LIVRE MERCADO? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. COMO AVALIA A POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

OBS: EM RELAÇÃO ÀS UVAS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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DISCENTE: Profa. Msa Raimunda Áurea Dias de Sousa   DATA:____________________ 
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HORA:_______________IDADE:________________________LOCALIDADE:________
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QUESTINÁRIO E  – PESQUISA DE CAMPO – EMPRESA GLOBALGAP -PORTUGAL 
 

1. CONSTITUIR UMA EMPRESA UTILIZANDO O SELO GLOBALGAP REPRESENTA 
O QUÊ PARA VOCES? 
___________________________________________________________________________
2. QUAIS AS VANTAGENS PARA UM PRODUTOR UTILIZAR O SELO GLOBALGAP? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. EM RELAÇÃO AO LIVRE COMÉRCIO, O SELO GLOBALGAP CONTRIBUIU PARA 
MELHOR A CIRUCULAÇÃO DE MERCADORIAS? POR QUÊ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. NA OPINIÃO DE VOCES UM PEQUENO PRODUTOR, TEM CONDIÇÕES 
FINANCEIRAS DE UTILIZAR O SELO GLOBAGAP?  

___________________________________________________________________________ 

5. QUAL O VALOR QUE UM GRANDE PRODUTOR PAGA  A UMA EMPRESA COMO 
ESSA, PARA TER O SELO GLOBALGAP? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6. VOCES PAGAM ALGUMA COISA A EMPRESA NA ALEMANHA? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. POR QUE TANTOS CRITERIOS PARA PODER OBTER O SELO? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ _____ 

 

. 


