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Sob o cotidiano, destaque o inexplicável. 

Que possa toda coisa dita habitual lhe inquietar. 
Na regra descubra o abuso. 

E em toda parte onde o abuso se mostre, 
Encontre o remédio. 
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RESUMO 

 

A presente Dissertação de Mestrado teve como objetivo analisar a funcionalidade do Estado 

no simulacro das políticas públicas de reordenamento territorial, concebida e engendrada pelo 

capital em múltiplas escalaridades e em múltiplas determinações, através da construção do 

projeto de transposição do rio São Francisco, no sertão nordestino. A condução da 

investigação foi sustentada na concepção do materialismo histórico e dialético. As categorias 

geográficas Espaço e Território foram conceitos basilares, para nossa análise. O Espaço por 

ser a materialidade histórica dos homens, espaço das relações sociais mediadas e produzidas 

pelo trabalho, e o Território por ser a categoria que apresenta o sentido de propriedade, de 

poder presente no antagonismo da luta de classes. As pesquisas em fontes primárias, 

secundárias e as entrevistas possibilitaram constatar que o Estado com o discurso de garantir a 

segurança hídrica para promover qualidade à segurança alimentar, edifica amplamente no 

nordeste brasileiro projetos hídricos voltados para a agroexportação. O aprofundamento e 

sofisticação da indústria da água tem como finalidade o hidro-agronegócio, acarretando a 

ampliação da concentração fundiária e a secular dominação dos grupos políticos. O que se 

constata é que se consolida não simplesmente uma indústria da seca, mas uma indústria em 

que a apropriação da água é a garantia do favorecimento ilícito da natureza como recurso 

econômico, ampliando o controle do processo produtivo com o objetivo da reprodução e 

ampliação do capital. O discurso falacioso do Estado, referendado pelas instituições de 

financiamento de crédito, ao combate e erradicação da pobreza e miséria conduz a um 

instrumento valoroso de injeção de capital, principalmente no espaço agrário do sertão 

nordestino. O avanço capitalista segue mostrando as contradições inerentes a sua própria 

lógica sociometabólica para a expansão, criação e destruição do que lhe é necessário para sua 

reprodução: o ser humano e a natureza. A transposição do rio São Francisco promove duas 

ações em prazos determinantes: a expropriação dos camponeses das áreas atingidas pelo 

programa agroexportador e a expropriação do trabalho camponês e sua transformação em 

assalariados. Paralelamente, o papel do Estado neste atual contexto se evidencia ainda mais 

nas fortes intervenções através de políticas públicas e assistencialistas, que na sua maioria tem 

o financiamento/crédito como força motriz, intensificando ainda mais a pobreza e a miséria 

em detrimento da riqueza socialmente produzida, mas que é privatizada nas mãos dos 

detentores do capital. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado, Políticas Públicas, Território, Transposição do Rio São 

Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This Master's Dissertation aimed to analyze the functionality of the state in the public 

policies‟ representation on territorial reorientation, designed and engineered by capital in 

multiple scales and multiple actions to determine, by building the project of Interbasin 

transfer of the São Francisco River in the northeastern backcountry. The way to lead this 

research was supported by the dialectic and historical materialism. The men´s Space is 

historical materiality, it occupies an intermediate position related by work relations, and the 

Territory to be the category which has the sense of ownership, present in the antagonism of 

class struggle power. The research from primary sources, secondary sources and interviews 

allowed to found out that the State has the discourse of ensuring water security to promote 

quality of food security, widely builds in northeastern Brazil water projects for the 

agricultural exports. The depth and sophistication of the water industry aims hydro-

agribusiness, causing an increase in concentration of land ownership and domination of 

secular political groups. What we can find out is that not simply consolidates a drought 

industry, but an industry where appropriation of water is the guarantee of self-dealing nature 

as an economic resource, extending the control of the production process for the purpose of 

reproduction and capital´s expansion. The fictitious state´s discourse, endorsed by financing 

credit institutions, combating and eradication of poverty and misery leads to a valuable 

instrument of injection of capital, mainly in the agricultural area of northeastern backcountry. 

The capitalist advances showing the contradictions inherent follows its own the social 

character of capitalism´s logic´s expansion, creation and destruction than what is really 

needed for their reproduction: the human being and nature. The interbasin transfer of the São 
Francisco River, promotes two actions with determinant deadlines, the farmers‟ expropriation 

from the areas where there are agricultural export programs and the farmer´s labor 

expropriation and its transformation into wage areas. Beside the state's role in this current 

context, it  is even more evident in the strong interventions through public-welfare policies, 

which mostly have the funding / credit as a driving force, further intensifying the poverty and 

misery at the expense of socially produced wealth, but that it is privatized into the  

shareholders‟ hand . 

 

KEYWORDS: State, Public Policies, Territory, Interbasin transfer of the São Francisco 

River. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

La presente Disertación de Maestría tuvo como objetivo analizar la funcionalidad del Estado 

en el simulacro de las políticas públicas de reordenamiento territorial, concebida y beneficiada 

por el capital en múltiples escalaridades y múltiples determinaciones, a través de la 

construcción del proyecto de trasvase del río São Francisco, en interior del noreste brasileño. 

La realización de la investigación fue sustentada en concepción del materialismo histórico y 

dialéctico. Las categorías geográficas Espacio y el Territorio fueron conceptos esenciales para 

nuestro análisis. El Espacio por ser la materialidad histórica del hombre, el espacio de las 

relaciones sociales mediadas y producida por el trabajo, y en el Territorio por ser la categoría 

que tiene un sentido de propiedad, de poder presente en el antagonismo de la lucha de clases. 

La investigación en fuentes primarias, secundarias y las entrevistas realizadas posibilitaran 

constatar que el Estado con el discurso de garantizar seguridad hídrica con el fin de promover 

la calidad de la seguridad alimentar, edifica extensamente en el noreste brasileño proyectos 

hídricos que se centraron en las exportaciones agrícolas. La profundidad y sofisticación de la 

industria del agua tiene como objetivo la hidro-agro, causando la expansión de la 

concentración de la tierra y la dominación secular de los grupos políticos. Lo que descubre es 

que no solamente se consolida una industria de la sequía, pero en una industria en que la 

apropiación del agua es la garantía de la naturaleza como un recurso económico, extendiendo 

el control del proceso de producción con el propósito de la reproducción y ampliación de 

capital. La falacia del discurso del Estado, refrendado por las instituciones financieras de 

crédito, al combate y erradicación de la pobreza y miseria conduce a un valioso instrumento 

de inyección de capital, principalmente en el espacio agrario del interior del noreste brasileño. 

El avance del capitalismo sigue mostrando las contradicciones inherentes a su propia lógica 

social metabólica para la expansión, creación y destrucción de lo que sea necesario para su 

reproducción: el ser humano y la naturaleza. El trasvase de río São Francisco promueve dos 

acciones en plazos determinantes, la expropiación de los campesinos de las áreas afligidas por 

el programa de exportación agrícola y la expropiación del trabajo campesino y su 

transformación en proletarios. Junto al papel del Estado en este contexto actual es aún más 

evidente en las fuertes intervenciones a través de las políticas públicas y de bienestar social, 

que en su mayoría tienen el financiamiento/crédito como fuerza motriz, intensificando aún 

más la pobreza y la miseria, a expensas de la riqueza socialmente producida, pero que está 
privatizada en manos de los tenedores del capital. 

 

PALABRAS CLAVE: Estado, Políticas Públicas, Territorio, Trasvase del Río São Francisco. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No processo de (re)ordenamento territorial para a reestruturação produtiva, a ordem 

do capital sob mediação do Estado é se apropriar do campo incorporando terras e 

proporcionando para a indústria das grandes cidades a oferta necessária de trabalhadores 

despossuídos de quaisquer direitos. Violentamente expropriados das condições sociais de 

trabalho e de produção, uma grande massa de trabalhadores são subsumidos à lógica 

reprodutiva do capital. Essa situação tende a se espacializar, de um lado igualizando as 

relações de produção através do assalariamento (mercadorizando o trabalho/trabalhador), e de 

outra avança se territorializando ou monopolizando territórios (mercantilizando os meios de 

produção). 

Esse processo, que se mundializa em velocidade voraz no espaço agrário (produtor 

de matérias primas às indústrias), faz com que grandes corporações agroempresariais, 

vinculem cada vez mais o Estado às suas exigências. O Estado articula políticas públicas que 

tem o poder de reordenar o território antes pertencente aos indígenas, ribeirinhos, 

remanescentes de quilombos e posseiros. 

O processo de reordenamento territorial incorpora terras e propicia a oferta 

necessária de trabalhadores despossuídos de quaisquer direitos, senão o de poder ser livre para 

vender a sua força de trabalho. Esta situação ocorre em especial no sertão do nordeste 

brasileiro, através de inúmeras políticas públicas que tem reforçado a cristalização 

dapropriedade privada e dos meios de produção para o controle das corporações do hidro-

agronegócio. 

O discurso de falta d‟água se faz presente no sertão desde o século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX sob a força das políticas dos coronéis
1
, atualmente esse 

discurso tem sido sustentado nas fortes presenças de estruturas de poder patriarcal e 

paternalista e nos discursos político-empresariais. Como forma de combate à seca e a pobreza 

rural, ainda se enraízam discursos de que é necessário transformar o Nordeste “atrasado”, 

subdesenvolvido, em “moderno”, desenvolvido. 

Para Chicolte, “a intervenção do Estado na região, comumente escorada em créditos 

internacionais, afetava os padrões de vida tradicionais. [...] A política estatal favorecia as 

                                                 
1
 Estrutura de poder onde o coronel detinha o poder político atrelado à decadente influência dos senhores de 

terras, tal estrutura de poder foi eliminada durante a administração de Getúlio Vargas, durante a década de 1930 

(CHICOLTE, 1990). 
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grandes empresas em detrimento dos pequenos produtores reunidos” (1990, p. 325). Como 

garantia do desenvolvimento da região, projetos públicos foram instalados no fortalecimento 

da especulação das terras que outrora eram tidas como abandonas, sem a devida “função 

social”, devendo o Estado garantir a produtividade da terra por intermédio de investimentos 

governamentais em capital constante. Chicolte afirma que a partir dos anos de 1950, com o 

crescente avanço do processo de clientelismo nos municípios sertanejos, 

 

 

Os projetos implantados na região resultaram em prestígio e vantagens 

econômicas para os detentores locais de poder. O aumento simultâneo de 

empregos na área significou um potencial de votos entre as pessoas de baixa 

renda que se incorporavam à máquina política local. Desse modo, a 

participação do Estado nos projetos de desenvolvimento local, [...] 

contribuíram também para fortalecer a posição da classe dominante local. 

[...] Para as questões de autonomia e de acumulação capitalista era 

fundamental o modo como as classes dominantes se relacionavam com o 

Estado e com o capital nacional e multinacional, pois era evidente que o 

desenvolvimento das forças produtivas da região ainda tinha de ser atingido 

e a transição para o capitalismo, embora em curso, ainda não estava 

completa (1990, p. 341-342). 

 

 

A partir da década de 1950 e operando até a atualidade, foram criadas a Companhia 

de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), o 

Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), o Banco 

do Nordeste do Brasil (BNB), vários perímetros de irrigação, políticas de transferência de 

renda, entre demais políticas que objetivavam o possível desenvolvimento para uma região 

atrasada. Os municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, no centro do sertão nordestino, 

apresentam todos esses investimentos especulativos. Estes municípios são um exemplo típico 

de como as políticas de investimentos governamentais interferem no reordenamento 

territorial, e onde os políticos locais atribuíam à irrigação o “milagre” para o sertão (SOUSA, 

2006; 2013). 

Continuando com a promessa de geração de emprego e renda e eliminação da falta 

d‟água, combatendo à escassez de alimentos, a baixa produtividade no campo e o desemprego 

rural, a transposição do rio São Francisco, é exemplo de uma política de reordenamento 

territorial que mascara e deforma a realidade e se constituindo num falseamento do real: a 

necessidade da classe dominante como necessidade da classe trabalhadora. Assim, como o 

Estado é o sustentáculo garantidor do modo capitalista de produção, para consolidação dessa 

política de reordenamento territorial e um alto investimento especulativo no campo é 
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imprescindível a espoliação das terras camponesas, e consequentemente, a completa 

expropriação da unidade de produção familiar camponesa. 

Essa problemática se traduz em todos os municípios atingidos pela transposição e 

que abarcam uma influência da materialização do capital na busca de um maior controle do 

território. Entre estes estão os municípios pernambucanos de Cabrobó, Custódia, Floresta, 

Ibimirim, Petrolândia, Salgueiro, Sertânia, Terra Nova, Verdejante, entre outros municípios 

que se localizam no sertão nordestino e no domínio morfoclimático do semiárido, portanto, o 

nível hidrológico é desigual e inconstante, com nível anual de pluviosidade superior aos 

demais semiáridos do mundo, sendo o mais habitado semiárido do mundo. Atualmente, a 

transposição do rio São Francisco para as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrionalé a 

maior política hídrica do país, orçamentada em mais de 8,2 bilhões. O projeto de transposição 

será concretizado através da construção de dois megacanais que transporão água para o 

interior do semiárido, afora da bacia do rio São Francisco. Esse projeto hídrico atravessará 

pelo sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará,assegurando a oferta de 

água para 390 municípios. 

A transposição é uma das grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) do Governo Federal, que está sendo financiado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e por diferentes instituições financeiras 

multilaterais, como o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

uma das agências do Grupo Banco Mundial. 

Ao tentar tirar a máscara da aparência e observar a essência da questão agrária no 

sertão nordestino, a presente Dissertação teve como objetivo analisar a funcionalidade do 

Estado no simulacro das políticas públicas, não somente funcional como simples comando 

nas relações sociais, mas também no processo de reordenamento territorial, concebido e 

engendrado pelo capital nas suas múltiplas escalaridades e nas múltiplas determinações, 

através do projeto da transposição do rio São Francisco, no sertão nordestino. 

Para o atendimento desse objetivo foi necessário: caracterizar as formas de 

apropriação das terras e das águas na região do Submédio São Francisco, em especial nos 

municípios atingidos pela transposição; enunciar quais são os fins estratégicos na política de 

transposição do rio São Francisco; situar os focos de resistência à transposição do rio São 

Francisco; e  investigar o fluxo de políticas públicas para a transposição do rio São Francisco 

e suas estratégias político-econômicas com o objetivo do hidro-agronegócio. 

Questionou-se a funcionalidade do projeto de construção e consolidação da 

transposição do rio São Francisco e as intervenções estabelecidas na relação Capital, Estado, 
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Trabalho. Nesse direcionamento foram respondidos todos os questionamentos apresentados, 

entre esses, o entendimento das vinculações das políticas públicas de combate à seca com o 

hidronegócio e a mercadorização da água; a forma que o projeto de transposição subordina o 

trabalho no processo de reprodução ampliada do capital, e como se estabelece a igualização e 

a diferenciação na reestruturação produtiva do sertão nordestino no sistema escalar da crise do 

capital. 

A condução da investigação foi sustentada na concepção do materialismo histórico e 

dialético.  Algumas categorias da dialética foram evidenciadas em todo desenvolvimento da 

pesquisa. O geral e o particular, onde relações sociais são rodeadas de particularidades 

específicas próprias, estreitamente interligadas, e que na medida em que se generaliza se 

igualiza na diferenciação em múltiplas escalas. Causa e consequência, não como resultante de 

efeitos, mas como movimento processual. Conteúdo e forma, interligados organicamente, em 

decorrência de vários processos e elementos próprios. Essência e aparência, observando além 

do aparente o sentido e a situação da realidade apresentada. 

Ao utilizar o método dialético algumas leispossibilitaram o entendimento da pesquisa 

científica. A primeira é de que tudo está em movimento, e é processualmente mutável. A 

segunda é que os objetos não são fixos, mas estão em transformação. A terceira, e não menos 

importante, é que as relações sociais se apresentam no campo de duas forças contrárias em 

ação, em movimentos que geram contradições, dessas contradições ocorrem mudanças. 

Todavia, não há como pesquisar esses princípios se o pesquisador não analisar a partir das 

múltiplas possibilidades, múltiplas escalaridades e nas múltiplas determinações, quer dizer, na 

totalidade (CONCEIÇÃO, 2012). 

 

 

As categorias de qualquer ciência concreta são indispensáveis para a 

compreensão da forma do movimento da matéria da qual trata esta ciência. 

Porém, as categorias da dialética são universais. É por isso que elas fazem 

parte do conteúdo do método da investigação científica. O caráter dialético 

do mundo circundante exige conhecimentos de leis e categorias dialéticas. 

Sob essa condição, o próprio pensamento é capaz de tornar-se dialético e 

conceber o mundo em toda a complexidade (COELHO, 1979, p. 36). 

 

 

Diferente de método, a metodologia é o conjunto de técnicas e procedimentos para 

alcançar os resultados esperados. Para o procedimento da pesquisa foi desenvolvido um 

conjunto de técnicas qualitativas e quantitativas. A categoria (forma social de investigação) 

foi um instrumento analítico imprescindível para a pesquisa geográfica que busca abordar as 

diferentes dimensões das relações sociais no espaço geográfico. As categorias 
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geográficasEspaço e Territórioforam conceitos basilares para nossa análise. O Espaço por ser 

a materialidade histórica dos homens, espaço das relações sociais mediadas e produzidas pelo 

trabalho, “da reprodução ilimitada da miséria para milhões de homens mutilados pela carência 

material e da reprodução cumulativa da riqueza que engorda poucos homens e por isso, os 

deforma „para mais‟, por possuírem muitos bens” (SILVA, 2010, p. 116). E o Território por 

ser a categoria que apresenta um sentido de propriedade, de poder presente no antagonismo da 

luta de classes, de regras que são próprias de um determinado espaço. Assim, “o território é a 

concretude da „vontade de potência‟ em momentos do espaço. Não só do Estado nacional, 

como do Estado Capitalista em geral e de grupos empresariais locais, nacionais e 

multinacionais” (Idem, p. 38). 

Nesse sentido, em consonância com o método a ser empregado, destacamos além de 

Karl MARX, Friedrich ENGELS e Vladimir LÊNIN, teóricos como Alexander 

CHAYANOV, Atílio BORÓN, François CHESNAIS, István MÉSZÀROS, James PETRAS, 

João Márcio Mendes PEREIRA, José de Souza MARTINS, José Paulo NETTO, Mauro Luís 

IASI, Ricardo ANTUNES, Virgínia FONTES, além de outros estudiosos que teorizam a partir 

da Geografia, como: Alexandrina Luz CONCEIÇÃO, Antônio THOMAZ JÚNIOR, 

Ariovaldo Umbelino de OLIVEIRA, David HARVEY, LenyraRique da SILVA, Josué de 

CASTRO, Manuel Correia de ANDRADE, Neil SMITH, Raimunda Áurea Dias de SOUSA, 

entre outros. Além desse aporte teórico, foram examinados e analisados trabalhos, 

dissertações e teses elaborados no Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as Políticas 

de Reordenamentos Territoriais (GPECT/UFS/CNPq) e em outros centros e grupos de 

pesquisas e de importância ao objeto de pesquisa a ser trabalhado. 

Foram realizadas pesquisas junto às instituições públicas e privadas que estão ligadas 

às demandas exigidas para a realização dessa Dissertação, sobretudo no Ministério da 

Integração Nacional (MI), no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

e em Secretarias Municipais de Agricultura, de Desenvolvimento Rural e de Desenvolvimento 

Social.  

As pesquisas realizadas nas instituições que compõem o Grupo Banco Mundial e o 

Governo Federal, através do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do 

Ministério da Integração Nacional (MI), consistiram em um amplo levantamento de dados, 

notas técnicas e relatórios oficiais, publicados em português e inglês, desde a década de 1990 

até o período presente. Foram também entrevistados os secretários municipais de agricultura e 

desenvolvimento rural, assim como o secretário de desenvolvimentos social, dos municípios 

de Cabrobó e Salgueiro, no estado de Pernambuco.  
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Foram desenvolvidas pesquisas através de levantamentos de dados nas organizações 

políticas e movimentos sociais que questionam a mercadorização da água e a apropriação das 

terras no sertão nordestino. Mas infelizmente nem todas as propostas se desenvolveram como 

estava planejado, com exceção do Movimento dos Atingidos por Barragens, onde se pôde ter 

um contato pessoal com as lideranças locais em Pernambuco/Bahia, mesmo tendo inúmeras 

tentativas de contato pessoal frustradas com os demais movimentos, as pesquisas se 

consolidaram a partir de documentos, notas públicas e artigos científicos e políticos, como é o 

caso da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE), 

entre outras organizações e movimentos sociais. 

Desde o ano de 2005, venho tendo conhecimento profundo da realidade social dos 

municípios atingidos pela transposição, tanto por residir na macrorregião política do Sertão do 

São Francisco Pernambucano, quanto por ter tido a oportunidade de trabalhar como operador 

de cadastro fundiário em toda a extensão dos canais da transposição do rio São Francisco para 

o INCRA, principalmente nos municípios de Salgueiro, Floresta, Custódia e Sertânia, em 

Pernambuco. 

Os municípios pesquisados com maior tenacidade foram Cabrobó e Salgueiro, em 

conjunto com visitas de observação em Floresta e Sertânia, em Pernambuco. Ressalta-se que 

nesses municípios foram levantados dados e informações nas Vilas Produtivas Rurais (VPRs) 

do Uri e Negreiros, em Salgueiro, e da Captação, em Cabrobó. As pesquisas nas VPRs foram 

realizadas através de visitas de observação, encontros e conversas com os trabalhadores 

rurais, participação como ouvinte nas assembleias dos trabalhadores rurais das VPRs junto ao 

Ministério da Integração e ao Exército,como também entrevistas dirigidas aos representantes 

das associações comunitárias rurais das VPRs. 

Algumas dificuldades limitaram a ampla investigação: a necessária autorização do 

Ministério da Integração a cada visita às obras, como também às VPRs ou qualquer 

comunidade que estivesse no perímetro federal da construção dos canais; a falta de locomoção 

até as localidades rurais a serem pesquisadas, inclusive as remanescentes de quilombo e as 

indígenas e até mesmo a limitação dada à extensão do recorte geográfico analisado. 
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FIGURA 01: Localização dos municípios pesquisados em Pernambuco 

 
Elaboração: SANTOS, Márcio dos Reis; 2014. 

 

 

Fazer uma pesquisa de campo representou um processo de sustentação e 

amadurecimento científico que não pode se separar da teoria, devendo sair das aparências 

para se aprofundar na essência do problema a ser pesquisado. Todas as seções presentes na 

dissertação não dissociaram teoria e prática. 

Esta dissertação está organizada em três seções: 1. O Estado capitalista e o simulacro 

das políticas de reodenamentos territoriais; 2. O caráter estratégico da transposição do rio São 

Francisco no processo de reordenamento territorial do espaço agrário; 3. Expropriação, 

desintegração e apassivamento: a situação dos trabalhadores rurais diante dos imperativos do 

capital. 

Na Seção 1 apresentamos uma discussão sobre a gênese e o caráter do Estado, assim 

como a funcionalidade do Estado no incessante capitalismo contemporâneo, as 

transformações do caráter do Estado na mediação das contratendências como saída da crise 

estrutural do capital. Também buscamos a conexão na relação Estado-Capital junto 
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àsestratégias das instituições supranacionais (bilaterais e multilaterais) para o país nos 

governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, fazendo uma relação entre as estratégias de 

parceria dessas instituições com o Brasil e os Planos Plurianuais (PPA) do Governo Federal. 

Completando a Seção 1, refletimos como as políticas públicas e a pobreza estão 

intrinsecamente ligadas com a questão da água e imbricadas na privatização da natureza para 

mercantilização da terra e da água. 

Na Seção 2 procuramos analisar o projeto de transposição do rio São Francisco, 

como também os seus objetivos no reordenamento territorial e as políticas públicas 

necessárias à materialização da ofensiva do capital. Dentre tais políticas públicas necessárias 

antes da construção dos canais destacam-se: o “Programa de Regularização Fundiária nas 

Áreas do Entorno dos Canais”, o “Programa de Apoio e Fortalecimento dos Projetos de 

Assentamento Existentes ao Longo do Canal”, o “Programa de Controle de Saúde Pública”, 

“Programa de Conservação de Fauna e Flora”, entre outras políticas que ainda estão em 

atividade e execução incluídas no Programa Básico Ambiental do projeto de transposição, 

porém demos destaque para as políticas públicas: o “Programa de Regularização Fundiária 

nas Áreas do Entorno dos Canais” e o “Programa de Reassentamentos de Populações”, com o 

objetivo de refletir sobre a evidente expropriação dos trabalhadores rurais para integração ao 

agronegócio. Concluímos esta segunda seção questionando sobre a finalidade central do 

projeto de transposição: o desenvolvimento hidroagrícola no semiárido brasileiro. 

Na Seção 3 tivemos como objetivo analisar a relação Capital, Estado, Trabalho, no 

sertão pernambucano onde se consolida a transposição do rio São Francisco, acentuada no 

processo da materialização do capital, com a territorialização e ou monopolização dos 

territórios no sertão pernambucano e a agressiva mediação do Estado aos imperativos 

especulativos do capital financeiro no campo, e reverberando a passagem das lutas por terra e 

água no território do agronegócio, por lutas reivindicativas salariais fetichizados pela carteira 

do trabalho. Apresentamos a discussão sobre o processo de expropriação, violência, 

desintegração do campesinato, proletarização e apassivamento das lutas sociais. 

Na leitura da dissertação pode ser observado que além de uma pesquisa 

essencialmente científica, procurei expor meu projeto de mundo a partir de um compromisso 

teórico, expondo nesta pesquisa uma opção política na sociedade de opressão em que 

vivemos. 
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SEÇÃO 1 

 

O ESTADO CAPITALISTA E O SIMULACRO DAS 
POLÍTICAS DE REORDENAMENTOS TERRITORIAIS 

 

 

O que caracterizava o trabalho nas organizações sociais primitivas era a essência 

comunitária em conjunto com o desenvolvimento das forças produtivas. Historicamente, 

através do desenvolvimento da socialização humana, a produção da natureza ampliou 

progressivamente o espaço de domínio do homem, o povoamento de novos espaços tornou-se 

primaz as incessantes descobertas humanas, uma organização social e territorial foi sendo 

consolidada, porém, sobre o cume da divisão do trabalho.  

Mesmo tendo sido uma necessidade de sobrevivência da sociedade, o excedente 

socialmente produzido favoreceu o aumento da divisão do trabalho, que por sua vez tornou-se 

a base da divisão da sociedade em classes: „exploradores‟ e „explorados‟; „dominantes‟ e 

„dominados‟. Para tanto, era necessário a criação de uma instituição para gerência e domínio 

político das relações de produção. Neste ínterim, 

 

 

a riqueza passa a ser valorizada e respeitada como bem supremo e as antigas 

instituições das gens são pervertidas para justificar-se a aquisição de 

riquezas pelo roubo e pela violência. Faltava apenas uma coisa: uma 

instituição que não só assegurasse as novas riquezas individuais contra as 

tradições comunistas da constituição gentílica, que não só consagrasse a 

propriedade privada, antes tão pouco estimada, e fizesse dessa consagração 

santificadora o objeto mais elevado da comunidade humana, mas também 

imprimisse o selo geral do reconhecimento da sociedade às novas formas de 

aquisição da propriedade, que se desenvolviam umas sobre as outras – a 

acumulação, portanto, cada vez mais acelerada, das riquezas –; uma 

instituição que, em uma palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da 

sociedade em classes, mas também o direito de a classe possuidora explorar 

a não possuidora e o domínio da primeira sobre a segunda. 

E essa instituição nasceu. Inventou-se o Estado (ENGELS, 2010, p. 137). 

 

 

Como visto, o Estado nasceu para conter o antagonismo das classes, ele é, por 

princípio, “o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe 

que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire 

novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida” (ENGELS, 2010, p. 215). 
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Com o avanço da intervenção do homem sobre a natureza, as relações sociais 

alicerçadas nas economias de troca começaram a desenvolver instituições sociológicas 

(propriedade privada, família, Estado, mercado, dinheiro etc.) que,direta ou indiretamente, 

facilitaram e regulamentaram o intercâmbio de bens,todavia, ampliando cada vez mais as 

contradições no cerne da sociedade de classes, a divisão do trabalho (SMITH, 1984). No 

movimento histórico contemporâneo, 

 

 

O sistema do metabolismo societal do capital, a mais expressiva e poderosa 

estrutura dominante da história da sociedade, se constitui no tripé composto 

por capital-trabalho-Estado, forma indissociável, interligada por relações 

dialéticas e contraditórias. O trabalho torna-se cada vez mais objetivado em 

detrimento da subjetivação constante do capital (CONCEIÇÃO, 2007, p. 

82). 

 

 

Da mesma forma que na sua origem, na sociedade capitalista contemporânea a 

funcionalidade do moderno Estado ainda se apresenta como sendo a garantia da propriedade 

privada dos meios de produção nas mãos da classe dominante, só que atualmente 

distinguindo-se nas suas (rel)ações a partir do contexto histórico diferenciado e do caráter da 

classe dominante atual que se transfigura ao caráter do próprio Estado. 

No processo de (re)ordenamento territorial do espaço agrário, a ordem é se apropriar 

do campo para a territorialização do capital e monopolização do território, incorporando terras 

e proporcionando para a indústria das grandes cidades a oferta necessária de trabalhadores 

despossuídos de quaisquer direitos. Em contraposto, a desordem é todo e qualquer fato que 

não estiver centrado numa posição favorável à continuidade da lógica do sistema do capital, a 

plena realização do trabalho/trabalhador, onde todos teriam direitos sobre os meios de 

produção e de subsistência.  

 

 

O discurso da modernização do campo, ao tempo que reforça o processo da 

monopolização e da territorialização do capital, acentua a expulsão dos 

camponeses da unidade de produção familiar, à medida que permite o 

processo de subsunção do trabalho ao capital. Desprovidos de possibilidades 

da terra como condição de vida, o Estado, pela coação, impõe um discurso 

velado da submissão ao capital à medida que favorece a crescente 

mobilidade do trabalho (CONCEIÇÃO, 2007, p. 79). 

 

 

É imprescindível afirmar que para a produção e reprodução do capital, o Estado se 

constitui como uma fundamental instituição de controle e regulação política. Como forma de 

concretização do investimento do capital no campo, o Estado entra como o mediador do 
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capital, fazendo com que a riqueza socialmente produzida seja utilizada para investimentos 

privados, afinal, “boa parte do orçamento alimenta a reprodução do capital. [...] é o 

atrelamento entre o político e o econômico, no marco de organizações estadistas, que 

viabilizam a realização da acumulação do capital” (DAMIANI, 2006, p. 12).  

 

 

1.1 A FUNCIONALIDADE DO ESTADO NO INCESSANTE CAPITALISMO 

CONTEMPORÂNEO. 

 

No desenvolver de todo o período histórico, ou seja, na produção social da vida 

humana, foram contraídas relações necessárias e independentes da vontade individual dos 

homens. Para Marx, essas relações de produção correspondem a uma determinada fase de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. “Atotalidade dessas relações de 

produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se elevauma 

superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência” (2008a, p. 47). 

Marx identifica que a estrutura, o alicerce material para a sobrevivência humana, 

condiciona dialeticamente as formas ideológicas, jurídicas, políticas, culturais, filosóficas, 

etc., e o processo histórico é marcado de revoluções sociais, no qual o desenvolvimento das 

forças produtivas em choque com as relações de produção existentes transforma a base 

econômica chamada por Marx de Estrutura. Ao alterar a estrutura econômica, relativamente 

mais rápida será a revolução de toda a Superestrutura erigida sobre ela (2008a). 

A relação de produção social presente: o capitalismo, resultado de muitas revoluções 

e de todo um passado histórico, mesmo sendo recente ao considerar toda a história da 

humanidade, provocou grandes transformações sociais de formato mundializado. O 

capitalismo faz produzir uma relação social de troca que antagoniza duas classes: uma classe 

que detêm os meios de produção social, e outra, expropriada violentamente de toda forma de 

subsistência, detentora somente da sua própria força de trabalho, que precisará ser vendida em 

troca de salário para sua sobrevivência. 

O capital, a relação social mais importante no modo capitalista de produção de 

mercadorias de troca, se caracteriza numa exploração do trabalho que se sustenta na extração 

de trabalho não pago, para produção de mais valor e posterior reinvestimento desse valor 

excedente, de modo de produzir ainda mais valor. “Tanto a realização como o reinvestimento 

do valor excedente ocorre sob condições competitivas resultantes da posse privada dos meios 
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de produção e isto força os capitais individuais a se reproduzirem em larga escala” (SMITH, 

1984, p. 86-87). Sendo o processo de acumulação regulado pela Lei do Valor, para Neil 

Smith, “a estrutura da classe específica do capitalismo torna a acumulação de capital uma 

condição necessária para a reprodução da vida material. Pela primeira vez, „acumulação para 

fins de acumulação‟ é uma necessidade socialmente imposta” (1984, p. 87). 

Atualmente, o desenvolvimento do capitalismo está presente na fase histórica onde 

os bancos e diversas instituições financeiras passam a controlar a sociedade através de 

financiamentos (criações de dívidas) aos demais meios de produção (agricultura, indústria e 

comércio), processo denominado de Capitalismo Financeiro.A relação dialética entre 

Estrutura e Superestrutura se compondo no modo capitalista de produção social, não fez 

estagnar as forças produtivas e as relações de produção, pelo contrário, se desenvolveu de 

forma mais célebre através de uma ascendente competitividade entre as empresas, de um 

incessante investimento em produtividade, e consequentemente, em uma forte dominação 

sobre os trabalhadores. 

A mais recente transformação do modelo de produção do capitalismo se desenvolveu 

pelo processo de crises econômicas causadas pelo definhamento de um modelo de 

organização da produção capitalista: o fordismo. Com o lema „produção em massa‟ para que 

houvesse „consumo em massa‟, o fordismo induziu uma ideologia de “um novo sistema de 

reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma 

nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, 

racionalizada, modernista e populista” (HARVEY, 2008, p. 121). 

Contrariando o pensamento dos ideólogos das teorias liberais, após a década de 1930 

e principalmente no pós-guerra, os detentores do capital para reconfiguração política e 

econômica apoiaram a vinculação do aparato do Estado às teorias keynesianas de regulação 

estatal, promovendo o New Deal, nos Estados Unidos, e o Estado de Bem-Estar Social 

(WelfareState), para a Europa Ocidental, como projeto ideal de Estado, onde procurou 

desenvolver uma política de crescimento econômico com maior eficácia através da expansão 

da relação capital-Estado. Conjuntura incidida também nos países de capitalismo dependente 

aos países imperialistas, objetivando nestes apenas o crescimento da produtividade industrial 

sem preocupações diretas com os problemas sociais e ecológicos. 

Para David Harvey, no ápice do período fordista,  

 

 

[...] o Estado se esforçava por controlar ciclos econômicos com uma 

combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias no período pós-
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guerra. Essas políticas eram dirigidas para as áreas de investimento público – 

em setores como o transporte, os equipamentos públicos etc. – vitais para o 

crescimento da produção e do consumo de massa e que também garantiam 

um emprego relativamente pleno. Os governos também buscavam fornecer 

um forte complemento ao salário social com gastos de seguridade social, 

assistência médica, educação, habitação etc. Além disso, o poder estatal era 

exercido direta ou indiretamente sobre os acordos salariais e os direitos dos 

trabalhadores na produção (2008, p. 129). 

 

 

Como afirma Mauro Iasi, no andamento da organização capitalista o modelo fordista 

exigia uma nova funcionalidade ao Estado que se insere sobre suas funções já engendradas na 

ordem do capital monopolista: 

 

 

[...] seja na gestão direta ou indireta de bens e serviços necessários à 

reprodução da força de trabalho e que não interessa ao capital arcar com os 

custos, notadamente aqueles ligados à gestão de uma crescente 

superpopulação relativa que tem por função apenas pressionar a magnitude 

do valor da força de trabalho daqueles que estão na ativa como do exercito 

industrial de reserva, seja no papel de medidor legal da negociação capital e 

trabalho capaz de estender o negociado ou o imposto na forma de 

ordenamento legal (2011, p. 9). 

 

 

Um componente que também tinha se demonstrado forte em contraponto à unidade 

capital-Estado foi a organização do trabalho e da classe trabalhadora no ajustamento do 

próprio fordismo. Para Iasi (2011), uma classe trabalhadora concentrada em grandes centros 

urbanos e industriais permitia uma maior organização e representatividade sindical. Mesmo os 

sindicatos nesta época já tendo sido fragmentados em categorias, essa coordenação entre os 

trabalhadores se demonstrava como um forte empecilho no processo de valorização e 

acumulação do capital. 

A organização dos trabalhadores, ainda que não se coincidisse às forças coibidoras 

do capital e do Estado, configurava uma disputa na correlação de forças entre classes, 

principalmente no período entre 1965 a 1973, quando ficou evidente que o fordismo e o 

keynesianismo eram incapazes de conter as contradições do capitalismo. A “rigidez” 

estratégica no regime de acumulação e a frouxidão na política monetária fizeram com que 

cada vez mais esse período avolumasse uma onda inflacionária que acabou disparando uma 

crise mundial nos mercados imobiliários e fortes dificuldades nas instituições financeiras, 

aliando a isso um profundo levante da organização dos trabalhadores em greves e ações 

trabalhistas. Somado a tudo isso, a decisão da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) de aumentar os preços dos barris e do embargo de exportações de petróleo 
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árabe aos países capitalistas ocidentais por conta da guerra árabe-israelense em 1973, a 

marcante Guerra do YomKippur, foi o estopim para uma das maiores e mais longas recessões 

nas taxas de acumulação e de lucro nos países capitalistas avançados desde a Grande 

Depressão econômica da década de 1930 (HARVEY, 2008). 

Foi no início da década de 1970, precisamente a partir do ano de 1973, que o 

processo de reestruturação produtiva se despontou mais agravante, refreando o regime de 

acumulação fordista-keynesiano e sobrevindo uma nova organização do mundo do trabalho e 

um novo arranjo da acumulação do capital,o modelo “toyotista” de produção capitalista. O 

toyotismo, ou a chamada acumulação “flexível” ou o “just-in-time”, tem a meta fundamental 

de impedir a superprodução, consequentemente, a superacumulação de capitais. 

Alguns pensadores ao tentarem teorizar a transição do fordismo para a chamada 

acumulação “flexível” demonstraram ter dificuldades em suas análises, porém não retiravam a 

atenção à mudança do modo de funcionamento do capitalismo a partir de 1970. Alguns 

teóricos se evidenciam, como Lash e Urry, onde acentuam as relações de poder e a política 

com relação à economia e à cultura, tentando descobrir as raízes econômicas, culturais e 

políticas desse colapso, de um capitalismo antes organizado para um capitalismo 

desorganizado, e Swyngedounw, que detalha sobre as transformações dos meios de produção 

e das relações de trabalho, avaliando como o regime de acumulação se transformou 

(HARVEY, 2008). 

Em relação ao caráter do Estado e sua respectiva funcionalidade no processo de 

transfiguração do modo de acumulação capitalista, da produção fordista à produção “just-in-

time”, Swyngedounw em 1986 (apud HARVEY, 2008) trará algumas proposições que serão 

ferramenta-chave para uma melhor compreensão do referido processo histórico. 

Diferentemente de Lash e Urry, que não enfatizavam as mudanças no modo de produção e 

organização industrial, Swyngedounw as coloca com algumas características que são 

observadas no processo de reforma do Estado, e que podem ser conferidas na tabela 01. 
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TABELA 01: Caracterização da reforma do Estado 

Estado 

na produção fordista naproduçãojust-in-time 

Regulamentação Desregulamentação/Re-regulamentação 

Rigidez Flexibilidade 

Negociação coletiva Divisão/individualização, negociações locais 

ou por empresas 

Socialização do bem-estar social Privatização das necessidades coletivas e da 

seguridade social 

Estabilidade internacional através de acordos 

multilaterais 

Desestabilização internacional; crescentes 

tensões geopolíticas 

Centralização Descentralização e agudização da 

competição inter-regional/interurbana 

O Estado/cidade “subsidiador” O Estado/cidade “empreendedor” 

Intervenção indireta em mercados através de 

políticas de renda e de preços 

Intervenção direta em mercados através de 

aquisição 

Políticas regionais nacionais Políticas regionais “territoriais”  

(na forma de uma terceira parte) 

Pesquisa e desenvolvimento financiados 

pelas firmas 

Pesquisas e desenvolvimento financiados 

pelo Estado 

Inovação liderada pela indústria Inovação liderada pelo Estado 

Fonte: SWYNGEDOUNW, 1986. In:HARVEY, 2008. 

 

As transformações no caráter do Estado, como bem caracterizou Swyngedounw na 

tabela acima, foi uma resposta como aparato do capital à flutuação sobre um novo modelo de 

produção e acumulação “flexível”, onde o próprio Estado não deveria destinar mais força ao 

planejamento nacional estratégico favorecendo opróprio capital, mas agora sendo um Estado 

empresarial atrelado às instituições de crédito, não mais pela socialização do bem-estar social, 

mas sim pela privatização das necessidades coletivas para formalização do prolongado 

desenvolvimento de uma forte parceria entre o Estado e o capital. 

Ainda para David Harvey (2008), as condições que surgiram periodicamente desde o 

início da década de 1970 são manifestações típicas do que Marx argumentou de uma 

tendência de superacumulação definida por uma condição em que coexistem em tempos 

iguais o capital ocioso e o trabalho ocioso sem nenhum modo de unirem tais recursos como 

contratendência à crise e que tal tendência nunca pode ser eliminada sob o capitalismo. Para 

ele, nesse período “uma condição generalizada de superacumulação seria indicada por 

capacidade produtiva ociosa, um excesso de mercadorias e de estoques, um excedente de 

capital-dinheiro (talvez mantido como entesouramento) e grande desemprego” (p. 170). 

Tais condições apresentadas podem ser compreendidas nas análises de todas as 

outras crises que vão se perpetuar durante as décadas seguintes e que adentrarão o século XXI 
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com o crescente desenvolvimento de crises cíclicas culminando em 2008 com uma severa 

crise no epicentro do próprio coração da economia mundial, mais uma vez nos Estados 

Unidos, e que prossegue até a década de 2010. 

De acordo com Humberto Márquez Covarrubias (2010), a partir da “década de 1980, 

se executam as políticas de ajuste estrutural, novas formas de desenvolvimento desigual, a 

terceira revolução científica-tecnológica e o projeto de globalização, mas esta dispersão não 

se traduzia numa larga onda expansiva do capitalismo mundial” (p. 64). Para Covarrubias, a 

sequência de crises que se apresentou até 2008 sujeita a profundidade na deterioração 

paulatina do processo de valorização e expõe os limites nas respostas de cunho ideológico 

neoliberal para salvaguarda das curtas e constantes crises cíclicas apresentadas na presente 

restruturação produtiva do capital. 

Ainda no incessante modo de produção capitalista contemporâneo, como política 

burguesa de encontrar salvação à crises de superprodução/superacumulação ou à tendência da 

queda da taxa de lucro, algumas escolhas precisam ser definidas pelo próprio capital e 

absorvidas e administradas pelo Estado para que a “ordem” social capitalista não desmorone.  

Ao abordar a relação entre o capital, a crise e o Estado e teorizarsobre a estrutura 

internacional do capital que eclodia em uma transformação na conjuntura política e 

econômica mundial e consequentemente a médio e longo prazo no Brasil, Mauro Iasi (2008; 

2010; 2011) desenvolve seu pensamento afirmando que a crise que estourou em 2008 se 

expressa como superprodução e superacumulação de capitais que se origina, como também 

vai afirmar Harvey, na queda tendencial da taxa de lucro “causada pela irreversível tendência 

do capital em se acumular proporcionalmente mais em capital constante do que em capital 

variável” (2010, p. 37).  

De acordo com Iasi, ao desenvolver a lei da queda tendencial da taxa de lucro, Marx 

também exprime porque os ciclos de acumulação não anulava a taxa de lucro inviabilizando o 

capital numa linha descendente e irreversível. Isso acontece porque da mesma forma que 

existe instrumentos que força a tendência de queda, coexiste um conjunto de ferramentas do 

capital para agir de forma contrária a lei: as chamadas contratendências. 

No Livro Terceiro d‟O Capital, precisamente no capítulo XIV sobre os fatores 

contrários à lei da queda tendencial da taxa de lucro, Marx esboça seis contratendências, 

mesmo que para ele tais contratendências contraditoriamente ao mesmo tempo eram as 

próprias forças à puxar a taxa de lucro para baixo. Marx (2008b, p. 307-316) sintetiza em: 
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a) aumento do grau de exploração do trabalho; pelo prolongamento da 

jornada e pela intensificação do trabalho. 

b) redução dos salários. 

c) baixa de preços dos elementos do capital constante; o mesmo 

desenvolvimento que aumenta a quantidade de capital constante em relação 

ao variável diminui o valor dos seus elementos, em virtude da produtividade 

acrescida de trabalho. 

d) superpopulação relativa; isso acontece por baratearem e se tornarem 

abundantes os trabalhadores desempregados ou liberados. A superpopulação 

relativa se torna, num país, tanto mais palpável, quanto mais nele se 

desenvolve o modo capitalista de produção. 

e) comércio exterior; capitais empregados em comércio exterior podem 

conseguir taxa mais alta de lucro, antes de mais nada, porque enfrentam 

concorrência de mercadorias produzidas por outros países com menores 

facilidades de produção, de modo que o país mais adiantado vende suas 

mercadorias acima do valor, embora sejam mais baratas que as dos países 

competidores. 

f) aumento do capital em ações; parte do capital é contabilizada e empregada 

apenas como capital que dá um rendimento, ou seja, um juro. 

 

 

De acordo com Mauro Iasi, dentro e mediando todas as contratendências, no combate 

e através de mecanismo de salvaguarda das crises, havia um sujeito oculto: 

 

 

Quem administra os limites da exploração do trabalho, seja pelo tamanho da 

jornada, seja pelas condições gerais da contratação? Quem determina os 

limites legais da compra da força de trabalho e seu valor? Quem pode 

baratear os elementos do capital constante por meio de subsídios, créditos 

facilitados, isenções e outros meios conhecidos? Quem assume o custo de 

administração, manutenção e controle sobre uma superpopulação relativa 

cujo papel é nunca entrar no mercado e trabalho? Quem representa os 

interesses das corporações monopólicas na ampliação, conquista e 

manutenção de mercados em disputa com outros monopólios? Finalmente, 

quem se presta ao papel de oferecer títulos que remuneram com taxas de 

juros generosas sem se preocupar em perder dinheiro ou comprar de volta 

títulos podres e sem valor? (2008, p. 5-6). 

 

 

Para Iasi, esse sujeito oculto é o Estado. Baseado na teoria marxiana pode-se afirmar 

que, mesmo o mito liberal apregoando a não intervenção do Estado na economia, o Estado 

sempre foi um fator determinante no sociometabolismo do capital, desde a acumulação 

primitiva de capitais até mesmo nos momentos das atuais crises. Na contemporaneidade, mas 

que nos anteriores períodos históricos do capitalismo, o Estado se tornou um parceiro do 

capital na insaciedade da expropriação do trabalho e do trabalhador para uma maior extração 

de trabalho excedente para uma maior taxa de lucro. 
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1.2 A RELAÇÃO ESTADO-CAPITAL E AS ESTRATÉGIAS DAS INTITUIÇÕES 

SUPRANACIONAIS NOS GOVERNOS DE LULA DA SILVA E DILMA ROUSSEFF 

 

Como analisado no item anterior, antes da reestruturação produtiva do capital 

ocorrida entre as décadas de 1970-80, o keynesianismo era a teoria que pautava a economia-

política, onde delineava que a intervenção do Estado, principalmente através de investimentos 

em infraestrutura, oferecia garantia ao consumo por meio do crescente nível de assalariamento 

da força de trabalho, e consequentemente assegurava o aumento no nível da produção e 

consumo. 

No período histórico em que o Estado fordista-keynesiano regulava a dinâmica 

capitalista, como condição da própria manutenção da produção do capital, foi criado um 

conjunto de instituições integradas e supranacionais (multilaterais e bilaterais) para 

fortalecimento do próprio Estado capitalista como forma de certificar um modo de produção, 

em processo de avanço à mundialização. Temos como referência, entre várias instituições 

multilaterais criadas neste período, o Grupo Banco Mundial (GBM), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), entre outras. 

Porém, após um longo período de estabilidade promovida pelo Estado, crises no 

sistema econômico e político fizeram com que o modelo keynesiano fosse revisto para 

continuidade da reprodução do capital. “Dessa forma gesta-se como continuidade do processo 

de mundialização do capital, afinanceirização da economia, onde os lucros dos capitalistas 

não estarão tão dependentes dosinvestimentos produtivos” (LIMA, 2010, p. 92-93).  

Conforme Lima assinala: 

 

 

Os investimentos financeiros serão, portanto, priorizados, construindo uma 

economia mundial estupidamente interligada, através das bolsas de valores, 

da continuada atuação de alguns órgãos supranacionais, como o FMI e o 

Banco Mundial que proporcionarão lucros advindos de uma especulação, 

aparentemente, sem fim. [...] O Estado, novamente, terá sua função alterada. 

Serão preservadas suas incumbências de coerção e legitimação, mas numa 

atuação distinta. [...] Cria-se, então, o denominado Estado neoliberal que 

consiste numa faceta dessainstituição, imprescindível ao capitalismo, que se 

afasta das responsabilidades concebidas comoprimordiais a realização do 

chamado cidadão, num processo austero de redução e alcance daspolíticas 

públicas. Isso inclui as privatizações de empresas estatais lucrativas, a 

terceirização deserviços tidos como essenciais (educação, saúde, transporte, 

etc.) e a promoção de programas financiados pelo Banco Mundial de caráter 

flagrantemente assistencialista(2010, p. 93-94). 
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Ao longo das décadas de 1980-90, sob o impulso das mudanças no caráter do Estado 

em conjunto de uma alteração da organização do mundo do trabalho, uma enorme onda de 

políticas de desregulamentação das mais variadas legislações, de desmantelamento geral das 

condições de trabalho e da mercadorização do público em detrimento ao privado abateu nos 

países principalmente da América Latina, África e Ásia.  

Programas e propostas foram e estão sendo implantadas nesses países simulando uma 

tentativa de arrefecimento dos problemas sociais nelas cometido e corroborando tais políticas 

de desmonte às conquistas dos trabalhadores. Um dos principais sujeitos nessa atuação é o 

Grupo Banco Mundial, por meio do significativo número de empréstimos, doações, estudos, 

avaliações e programas desenvolvidos em todo o mundo. 

O Grupo Banco Mundial é uma das maiores agências multilaterais fonte de 

financiamento para os países capitalistas dependentes. Atualmente o Banco
2
 é estruturado em 

cinco instituições especializadas e estreitamente associadas: o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional para o 

Desenvolvimento (AID), a Corporação Financeira Internacional (IFC), a Agência Multilateral 

de Garantias de Investimento (MIGA) e o Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas 

sobre Investimentos (CIADI). Cada instituição desempenha um papel diferente, o BIRD e a 

AID juntos formam o que se conhece por Banco Mundial, que tem como missão conferir 

empréstimos aos organismos governamentais. Outra importante instituição é a IFC, sendo ela 

uma grande agência multilateral instituída para empréstimos e financiamentos aos projetos do 

setor privado. 

Os propósitos do Grupo Banco Mundial, conforme indica no Artigo 1º do Convênio 

Constitutivo, ainda análogo ao elaborado para o gerenciamento econômico internacional, 

definido em Bretton Woods (1944), são: 

 

 

(i) contribuir na reconstrução e desenvolvimento dos territórios dos 

membros, facilitando o investimento de capital para fins produtivos, 

incluindo a restauração das economias destruídas ou prejudicadas por guerra, 

a transformação dos meios de produção para atender às necessidades em 

tempo de paz e promover o desenvolvimento dos meios de produção e 

recursos nos países menos desenvolvidos. 

(ii) promover o investimento estrangeiro privado por meio de garantias ou 

participações em empréstimos e outros investimentos realizados por 

investidores privados, e, quando não há capital privado disponível em 

condições razoáveis, para complementar o investimento privado através do 

fornecimento, em condições adequadas, financiamento para fins produtivos, 

                                                 
2
 Outra nomenclatura convencionalmente utilizada para Banco Mundial é “o Banco” (the Bank). 



36 
 

tanto de seu próprio capital, fundos obtidos por si ou pelos seus outros 

recursos. 

(iii) promover o crescimento equilibrado de longo prazo do comércio 

internacional e da manutenção do equilíbrio da balança de pagamentos, 

incentivando o investimento internacional para o desenvolvimento dos 

recursos produtivos dos membros, ajudando assim a aumentar a 

produtividade, elevar os padrões de vida e melhorar as condições de trabalho 

em seus territórios. 

(iv) coordenar os empréstimos feitos ou garantidos por ele em relação aos 

empréstimos internacionais por meio de outros canais para que os projetos 

mais úteis e urgentes, grandes ou pequenos, sejam tratados em primeiro 

lugar. 

(v) realizar suas operações tendo em conta os efeitos do investimento 

internacional sobre a situação econômica nos territórios dos membros e, no 

período pós-guerra, para contribuir na concretização de uma transição 

harmônica da economia de um tempo de guerra para uma economia de 

tempo de paz (BANCO MUNDIAL, 2014a). 

 

 

O Grupo Banco Mundial tem seu capital subscrito por seus países membros e 

dividido em ações. O Banco tem uma parceria com o Brasil há mais de 60 anos com mais de 

430 financiamentos, doações e garantias, que somam mais decinquenta bilhões de dólares, 

isso somente ao setor público. Anualmente, são realizados em média três bilhões de dólares 

em novos financiamentos nos mais diversos investimentos do setor público (ONU, 2014)
3
. 

O Banco começou a fazer empréstimos ao Brasil em 1949. Nas três décadas que se 

seguiram o Banco deu preferência para empréstimos que apoiavam a infraestrutura física e de 

serviços. Diante da crise da dívida externa e da reestruturação produtiva do capital, na década 

de 80, os empréstimos foram complementados por ajuda para ajustamento e reformas políticas 

no país. “O Brasil é um dos principais clientes do Banco Mundial [...]. E o Banco é um dos 

principais sustentáculos do desenvolvimento do país. Além de proporcionar financiamento, 

suas operações de crédito incluem um contínuo diálogo sobre política econômica e temas 

técnicos” (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 2). 

Para a segurança de pagamentos dos empréstimos realizados no oferecimento de 

instrumentos de crédito e produtos financeiros, o BIRD e o IFC juntos realizam em períodos 

quadrienais um receituário político-econômico que cada país membro ao Banco deve 

consolidar internamente. Este relatório com um direcionamento político a ser conduzido no 

país tanto pela esfera pública quanto privada é denominado de Estratégia de Parceria de País. 

Nos relatórios de Estratégia de Parceria de País
4
, antes denominado de Estratégia de 

Assistência ao País, o Grupo Banco Mundial apresenta um programa de apoio financeiro ao 

                                                 
3
 http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/bancomundial/ 

4
 Country PartnershipStrategy (CPS). 
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país membro, expondo seus objetivos político-sociais e delimitando os riscos que um 

determinado país ofereceria ao se utilizar das “vantagens” do crédito para a sua 

macroeconomia.  

Estes relatórios são elaborados por um grupo seleto de representantes do próprio 

Banco, para uma posterior observação do Governo Federal e governos estaduais do país e 

representantes de entidades e federações do setor privado
5
, sendo tratado pelo Banco como 

um documento de aconselhamento político e não como uma imposição de regras a serem 

seguidas pelo país. 

De acordo com o Grupo Banco Mundial tais relatórios tomam como ponto de partida 

o projeto de desenvolvimento do próprio país. No Brasil, por exemplo, o Plano Plurianual 

(PPA) elaborado pelo Governo Federal é um dos marcos avaliativos que o Banco se utiliza 

para não incorrer em erros estratégicos financeiros, pois ele representa o conjunto das 

realizações e despesas governamentais previstas também para um período de quatro anos, 

sendo três anos finais de um determinado governo e mais um ano inicial de seu respectivo 

sucessor.  

No Brasil a Estratégia de Parceria de País inclui um diagnóstico das dificuldades 

que o país enfrenta em relação ao crescimento econômico, colocando a incidência da pobreza 

uma barreira ao progresso financeiro do país. Isso induz a assistência do Grupo Banco 

Mundial exercer influência de combate não à verdadeira causa da desigualdade social e 

territorial (que no caso seria a apropriação da riqueza por um grupo específico que detém a 

propriedade dos meios de produção), mas sim, a razão colocada está simplesmente na 

existência dos próprios “pobres”. Para o Grupo Banco Mundial, somente através de uma boa 

gestão do Estado e uma boa governabilidade em conjunto com a “Sociedade Civil”, a 

erradicação da pobreza e consequentemente o crescimento econômico seria uma realidade 

para o desenvolvimento concreto no país.   

Por isso que para realizar tal diagnóstico estratégico o Banco “leva em conta o 

desempenho da carteira de crédito do Banco no país, a solvência creditícia deste, o grau de 

desenvolvimento institucional, a capacidade de execução, a gestão do governo e outras 

questões setoriais ou intersetoriais” (BANCO MUNDIAL, 2014b). A partir destas 

ponderações tem como se determinar o nível e a composição da assessoria e do apoio 

financeiro e técnico do Banco ao país. Como o próprio Banco propõe: “este tipo de estratégia 

                                                 
5
 Nos três últimos relatórios de estratégia do Banco para o Brasil, é apresentada as Organizações daSociedade 

Civil (CSOs) como o conjunto de organizações não-governamentais,entidades e federações do setor privado e 

grupos de produção científica. 
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está cada vez mais orientado aos resultados. Inclui um padrão de objetivos e indicadores 

claros para seguir de perto o desempenho do Grupo Banco Mundial e do país em função dos 

resultados previstos (BANCO MUNDIAL, 2014b)
6
. 

Os relatórios de Estratégia foram introduzidos na década de 1990 por países 

membros da Associação Internacional para o Desenvolvimento (AID) do Banco Mundial. No 

Brasil, a primeira discussão centralizada numa estratégia unificada do Banco para o país foi 

publicada em 29 de Junho de 1993 (Nº P-5847-BR), mas somente dois anos após, no dia 6 de 

Junho de 1995, foi publicado o primeiro relatório de Estratégia de Assistência ao País para o 

Brasil (Nº 14569-BR).  

Concomitantes aos relatórios de Estratégia foram publicados relatórios de avaliação, 

servindo de base na construção das novas estratégias para o país. Em maio de 2003, o 

Departamento de Avaliação de Operações do Grupo Banco Mundial publicou um documento 

intitulado Brasil: Avaliação da Assistência do Banco Mundial ao País, um balanço em que o 

Banco fez da participação e eficiência do setor público e privado aos seus programas durante 

os anos de 1990 a 2002 e apresenta seus objetivos para as futuras estratégias a serem 

elaboradas nos períodos posteriores.  

Neste documento, foram avaliados os produtos e serviços (empréstimos, estudos e 

análises setoriais), a relevância e consistência da estratégia de parceria do Banco e a 

contribuição dos variados programas do Grupo Banco Mundial para o crescimento econômico 

no país. Algumas recomendações ficaram evidentes que foram elaboradas diretamente ao 

recente governo de Lula da Silva no ano de 2003. Sugestões para ações na educação, saúde, 

água e saneamento, meio ambiente, setor financeiro, judiciário, desenvolvimento rural, 

previdência social, administração pública e desenvolvimento do setor privado. Dentre tais 

recomendações alguns conceitos ficaram evidenciados e que posteriormente deveriam ser 

trabalhados no Governo Federal e nos governos estaduais e municipais: sustentabilidade, 

produtividade, reformas, concessões e empréstimos. Algumas referências da avaliação do 

Banco Mundial (2003a) são esclarecedoras quanto ao teor político da economia para o país, 

tais como: 

 

 

Desenvolvimento do Setor Privado: Poderia ser considerada a assistência para 

a reforma do Judiciário, pois esse tem sido identificado como um ponto de 

estrangulamento para o desenvolvimento do setor privado. Demorados 

                                                 
6
 Disponível em: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120746~menuPK:51551~page

PK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html 
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procedimentos judiciais, resultados imprevisíveis, reduzida capacidade de fazer 

cumprir contratos e direitos, são frequentemente identificados como importantes 

limitações (p. 44). 

Educação: [...] como forma de garantir o salto de qualidade necessário para 

enfrentar o problema da aprendizagem, muitos estados pobres do Nordeste 

podem precisar de assistência mais focalizada, e diversos deles podem não ser 

capazes de tomar empréstimos com o Banco devido a limitações fiscais. 

Pequenos e bem direcionados empréstimos de assistência técnica podem ser 

uma alternativa para lidar com problemas específicos enfrentados pelos estados 

(p.ex., treinamento de professores e eficácia do ensino) (p. 45). 

Saúde: A assistência do Banco no setor de saúde tem consistido em uma 

combinação de empréstimos para políticas, assistência técnica, e empréstimos 

para investimento. [...] O Banco deveria considerar voltar-se para questões 

cruciais como descentralização, qualidade do atendimento, regulação do setor 

privado de saúde, e criação de mecanismos para a distribuição mais equilibrada 

de recursos (p. 85). 

Desenvolvimento Rural: [...] a elevação da produtividade das propriedades 

agrícolas no Nordeste continua sendo o maior desafio para o Governo e o 

Banco. Os projetos de desenvolvimento rural têm dado uma importante 

contribuição para prover infraestrutura a partir da qual o crescimento agrícola 

pode ocorrer. [...] Pode existir agora a necessidade de um esforço mais 

focalizado para elevar a produtividade em áreas de maior potencial agrícola. [...] 

o Banco deveria explorar formas de apoiar a ampliação do acesso de 

agricultores a créditos (p. 77). 

Água e Saneamento: A questão central do poder de concessão, embora seja um 

assunto de interpretação legal e decisão política, pode beneficiar-se amplamente 

da realização de estudos sobre avaliação de ativos e esquemas compensatórios. 

No que se refere à privatização, uma questão mal analisada e pouco 

compreendida, os estudos deveriam cobrir temas como a universalidade dos 

serviços, economias de escala, concessão total versus concessão parcial, 

subsídios cruzados e regulação de monopólios naturais (p. 79-80). 

 

 

Além desse relatório avaliativo preparado pelo Departamento de Avaliação de 

Operações do Banco, outro relatório muito importante, também elaborado em 2003, é a 

própria Estratégia de Assistência ao País 2004-2007 (EAP). Neste relatório o Banco 

corrobora seu pensamento sobre o enfoque do governo de Lula da Silva: “manter a 

estabilidademacroeconômica e, ao mesmo tempo, promover umcrescimento mais eqüitativo e 

acelerar o progressosocial. A nova administração federal se comprometeucom a austeridade 

fiscal, com o estabelecimentode metas de inflação e com o cumprimento doscontratos da 

dívida” (BANCO MUNDIAL, 2003b, p. 17). 

O Plano Plurianual (PPA) para 2004-2007, intitulado Um Brasil Para Todos, visava 

o desenvolvimento do país em cinco aspectos gerais: social, econômico, regional, ambiental e 

democrático que coadunava perfeitamente com a Estratégia de Assistência ao País 2004-

2007, quanto também com o Relatório Brasil: Justo, Competitivo, Sustentável –Contribuições 

para o Debate (Nº 25049-BR), preparado pelo Banco em 2002 para o governo eleito de Lula 
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da Silva. Tanto as estratégias de desenvolvimento do Governo Federal, quanto os 

fundamentos para o desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, tinham como embasamento a 

estabilidade da economia e a boa governabilidade para o país alcançar o objetivo geral de 

erradicar a pobreza e elevar o crescimento econômico. Podemos visualizar melhor a relação 

entre ambos documentos na apresentação doQuadro 01. 

Em maio de 2006 foi publicado pelo Banco um relatório
7
 tendo como objetivo fazer 

uma avaliação preliminar do progresso da estratégia que o Banco apostou para o quadriênio 

(2004-2007) e descrever ajustes que deveriam ser implementados para aprimorar a assistência 

do Grupo Banco Mundial ao Brasil, abarcando uma maior integração entre os principais 

programas do IFC e do BIRD. 

 

 

QUADRO 01:Relação entre PPA e Estratégia do Banco para o Brasil, 2004-2007. 

 
Elaboração: NUNES, P. P. L., 2014. 

 

 

                                                 
7
Relatório de Progresso da Estratégia de Assistência ao País 2004-2007 (Nº 36116-BR). 
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O que se constatou foi que durante os anos iniciais do governo de Lula da Silva o 

desempenho do Banco na formulação estratégica e governamental do país se demonstrou mais 

abrangente e eficaz do que nas administrações públicas anteriores. É o próprio Banco que 

agora se ostenta ao ter participado ativamente de ações políticas em conjunto com o governo: 

a) contribuindo com sua “relevante experiência global” ajudando a melhorar a eficiência das 

reformas ou até mesmo no planejamento dos programas de governo, como por exemplo com o 

Bolsa Família; b) acelerando o ritmo e a execução das reformas; c) estimulando o governo a 

expandir uma gestão política-financeira mais dinâmica; ed) fortalecendo a competência e 

capacidade das instituições públicas (BANCO MUNDIAL, 2006). No panorama 

macroeconômico, o Banco ainda reforça que 

 

 

A disciplina fiscal e monetária foi praticada em duas administrações federais 

de diferentes partidos políticos, o que indica a possibilidade da manutenção 

do apoio político aos programas macroeconômicos prudentes [...]. A maioria 

dos indicadores macroeconômicos é consistente com as metas estabelecidas 

no PPA. O impacto direto da atuação do Banco Mundial tem sido modesto, 

mas com apoio contínuo ao forte progresso brasileiro [...]. A instituição 

ofereceu assistência por meio de discussões de políticas e de esforços para 

estabelecer contatos externos visando apoiar as iniciativas de gestão 

macroeconômica do governo. A continuação das políticas macroeconômicas 

prudentes se concentraria na agenda futura para buscar mais espaço fiscal, 

com o objetivo de utilizá-lo de modo mais eficiente e adequado. 

Considerando a agenda de reformas sob uma perspectiva futura, os próximos 

passos também poderão abranger mais reformas na Previdência Social e nos 

mercados financeiro e de trabalho. Os desafios a serem enfrentados serão a 

melhoria da qualidade dos gastos públicos e da capacidade institucional do 

setor. [...] A IFC tem um projeto de consultoria ativo no Brasil para atender 

aos setores público e privado, mais especificamente no âmbito das parcerias 

público-privadas (PPPs), cujo objetivo principal é transformar em 

investimentos viáveis as PPPs relacionadas aos serviços de infraestrutura 

para a população de baixa renda (BANCO MUNDIAL, 2006, p. 14, grifos 

nossos). 

 

 

Nos anos de 2004 a 2007, o Governo Federal e as instituições financeiras do Grupo 

Banco Mundial (principalmente o BIRD e a IFC) colocaram como prioridade estratégica o 

Setor Privado, como solução ao aumento da competitividade do Brasil perante o mercado 

externo a fim de promover um maior crescimento econômico de forma “sustentável” e 

“equitativa”. Juntos, o Governo Federal e demais governos estaduais, o BIRD, a IFC e o setor 

privado, tem “desenvolvido estreitas parcerias em torno de questões importantes, como no 

agronegócio, infraestrutura, acesso ao crédito e um melhor ambiente para negócios, visando 
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dispor de uma abordagem mais centralizada e integrada de modo a maximizar o impacto da 

assistência” (BANCO MUNDIAL, 2006, p. 21).  

Além de um maior investimento no crescimento do setor privado, outra importante 

ponderação exposta no relatório avaliativo foi a questão do Ajuste Fiscal. O lema geral da 

avaliação foi a melhoria da qualidade do gasto público, com vistas a oferecer “serviços com 

mais eficiência”, liberando recursos para investimentos, e que com isso, para o Banco 

resultaria numa melhor gestão do setor público. 

Nos dois fundamentos da Estratégia de 2004-2007,maior investimento no setor 

privado em conjunto com uma maior qualidade [leia-se: redução] dos gastos do setor público, 

se verifica claramente o teor do projeto neoliberal de um modo perverso: disciplina fiscal, 

reorientação dos gastos públicos, liberalização comercial, privatização e concessões em massa 

de instituições públicas, desregulamentação da economia, entre tantas outras ações que são 

camufladas através do discurso da erradicação da pobreza. 

A partir desses dois aportes e destas avaliações, foi elaborada uma nova estratégia 

para o quadriênio seguinte, a Estratégia de Parceria com o País 2008-2011, que mais uma 

vez coadunava perfeitamente com o Plano Plurianual elaborado pelo Governo Federal para o 

mesmo período. Uma educação de qualidade e uma agenda social para um Brasil Equitativo 

e um crescimento econômico em um Brasil Sustentável e para um Brasil Competitivo. Essa 

ponderação pode ser observada na relação dos dois programas apresentados noQuadro 02. 

A Estratégia do Banco para o Brasil contava com a proposta de quase US$ 7 bilhões 

de empréstimos diretos do BIRD, sendo que, somente durante os anos de 2008-2009, mais de 

US$ 5 bilhões já tinham sido financiados pelo Banco. Deste montante, cerca de 75% do total 

de empréstimos foram para os governos estaduais. Mesmo com menos poder de 

financiamento, a IFC totalizou também uma quantia de quase US$ 2,5 bilhões de 

empréstimos para o mesmo período. Isso ocorreu pela necessidade de dar uma resposta as 

conjunturas de crise financeira que abalou a economia mundial em Setembro de 2008 e que 

não podia entrar em conflito com o receituário do próprio Banco em relação ao ajuste fiscal e 

à gestão pública. Para os anos seguintes, de 2010 a 2011, o Banco previa um programa de 

financiamento do BIRD totalizando cerca de US$ 8 bilhões (BANCO MUNDIAL, 2010). 
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QUADRO02:Relação entre PPA e Estratégia do Banco para o Brasil, 2008-2011. 

 
Elaboração: NUNES, P. P. L., 2014. 

 

 

Durante os anos de Estratégia de Parceria com o País 2008-2011 importantes ajudas 

do Banco ao Brasil se mostraram funcionais ao governo, e algumas delas se sobressaem pela 

necessidade de cumprir ao que foi definido no PPA do mesmo período. Foi evidenciada uma 

crescente procura de apoio por parte do Banco no setor de infraestrutura, tanto no âmbito 

federal, quanto no estadual, na qual foi solicitada uma ajuda ao Banco no fornecimento 

adicional de projetos de investimentos e apoio às reformas de governo, principalmente aos 

grandes programas estatais, incluindo o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Além do apoio ao setor de infraestrutura, o Banco também começou a desenvolver 

intervenções específicas para o Nordeste brasileiro através da finalidade de um crescimento 

econômico inclusivo (por exemplo, com projetos de redução da pobreza rural), de uma gestão 

integrada dos recursos hídricos e de uma utilização da água de forma mais produtiva (com o 

fortalecimento do PPP da irrigação), e de uma resposta aos desafios ambientais do semiárido, 
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juntamente com questões relacionadas com as alterações climáticas (BANCO MUNDIAL, 

2010). 

Como continuidade às Estratégias anteriores, uma nova Estratégia de Parceria de 

País (EPP) foi elaborada para o quadriênio seguinte, sendo que agora o programa de 

investimentos deveria conciliar com o Plano Plurianual, também para o mesmo período de 

2012-2015, elaborado pelo novo governo de Dilma Rousseff (continuidade do governo 

anterior, sendo do mesmo partido político de Lula da Silva).  

Nos Quadros 03 e 04 pode-se constatar a estreita relação das diretrizes do Grupo 

Banco Mundial e o planejamento governamental para o Brasil dos anos de 2012 a 2015, se 

encaixando perfeitamente um programa ao outro. 

No novo Plano Plurianual (PPA 2012-2015), denominado Plano Mais Brasil, foram 

definidos 11 Macrodesafios que estão orientando as políticas públicas federais durante o 

quadriênio atual. Dentre os desafios se destacam em números de projetos e em proporção 

orçamentária, os eixos de erradicação da pobreza extrema e redução das desigualdades sociais 

e regionais (Plano Brasil Sem Miséria e Projeto Nacional de Desenvolvimento), de promoção 

dos investimentos em infraestruturae da preparação das cidades-sede da Copa do Mundo e das 

Olimpíadas (Programa de Aceleração do Crescimento - PAC). 

Em conformidade com o PPA, para o período de 2012 a 2013, a nova Estratégia 

contou com a previsão de US$ 5,7 bilhões para empréstimos a novos projetos, financiados 

pelo BIRD, onde deve ser reiterado que essa soma foi quase o mesmo montante previsto para 

financiamento de todo o quadriênio anterior. Além do financiamento em projetos, o Banco 

ratificou sua participação nos anos de 2012-2015 como protagonista na assistência técnica e 

administrativa do Governo Federal e governos estaduais e municipais. 

Mesmo não participando da elaboração da Estratégia, o Governo Federal, governos 

estaduais e municipais, o setor privado e a Sociedade Civil foram consultados para a 

preparação deste último relatório. O Governo Federal reconheceu a importância das 

contribuições financeiras e de assistência técnica aos programas prioritários, além de ressaltar 

a flexibilidade do Banco em ampliar o foco para os governos estaduais e municipais em 

arranjo com as prioridades do próprio Governo Federal. Muitos governos estaduais e 

municipais ressaltaram que a Estratégia está em acordo e complementa seus próprios 

programas plurianuais, sendo uma importante ajuda para atingir os resultados em longo prazo 

(BANCO MUNDIAL, 2011). 
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QUADRO 03: Estratégia do Grupo Banco Mundial para o Brasil – 2012-2015  

 
Elaboração: NUNES, P. P. L., 2014. 
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QUADRO 04: Plano Plurianual 2012-2015 – Plano Mais Brasil 

 
Elaboração: NUNES, P. P. L., 2014. 
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A Sociedade Civil reconhecendo a importância do Grupo Banco Mundial como 

parceiro, pediu ao Banco que “tentasse equilibrar o empenho para aumentar a participação do 

setor privado nos investimentos públicos com um maior apoio para incrementar a capacidade 

do Estado para financiar e executar os serviços obrigatórios” (Idem, p. 71). Já os 

representantes do setor privado solicitaram do Banco uma maior assistência aos gargalos que 

por ventura pudessem ameaçar o crescimento do país em infraestrutura e em qualidade de 

educação e treinamento profissional (Idem). 

NaEstratégia de Parceria de País 2012-2015 para o Brasil, foram apresentados 

como principais objetivos estratégicos: aumentar a eficiência de investimentos públicos e 

privados; promover o desenvolvimento econômico regional por meio de políticas melhoradas, 

investimentos em infraestrutura estratégica e apoio para o setor privado; melhorar ainda mais 

a gestão sustentável de recursos naturais e aumentar a resiliência climática e, ao mesmo 

tempo, contribuir para o desenvolvimento econômico local e ajudar a atender à crescente 

demanda mundial de alimentos (Idem). 

Em várias partes do documento, encontra-se que “o Grupo Banco Mundial apoiará o 

Brasil em seus esforços para cumprir suas várias metas sociais ambiciosas focando ajudar a 

fortalecer o sistema de proteção social do país” (Idem, p. 26). Mas tem sido o Nordeste 

brasileiro o foco das atenções, tanto política quanto econômicas, frisando ser a região mais 

pobre do Brasil, onde “setenta por cento da população rural pobre do Brasil vive no Nordeste, 

principalmente nas zonas semiáridas com solos pobres” (Idem, p. 32). Com isso, o Banco 

admite que 

 

 

De acordo com o programa nacional do Governo para erradicar a pobreza 

extrema, estão previstos aproximadamente US$ 2,5 bilhões em empréstimos 

do Banco Mundial no Nordeste para EF12 e EF13
8
. A IFC também planeja 

duplicar seu programa no Nordeste no EF12, de acordo com seu foco 

estratégico em regiões fronteiriças. A IFC tem uma carteira de US$ 280 

milhões e 28 projetos no Nordeste (Idem, p. 32). 

 

 

Entre as principais preocupações do Banco para o Nordeste está a infraestrutura 

hídrica e a gestão da água, fazendo com que a Corporação Financeira Internacional (IFC) 

também faça mais uso de seus serviços consultivos e do mecanismo de projetos público-

privados com o BNDES, inclusive para apoiar as Parcerias Público-Privadas (PPP), onde 

assevera que: 

                                                 
8
 A sigla EF significa os anos de exercícios fiscais para auxílio em financiamentos, por exemplo, EF12 quer 

dizer: Exercício Fiscal de 2012. 
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O Brasil está atualmente irrigando 4 milhões de hectares que produzem 31% 

do valor total da produção agrícola com menos de 10% da área cultivada no 

país. O Brasil tem a terra e os recursos hídricos para irrigar 30 milhões de 

hectares. Para tirar proveito dessa oportunidade, contudo, é de primordial 

importância atrair o setor privado como um parceiro nesse empreendimento. 

Nesse sentido, a Estrutura de PPP que o Banco Mundial ajudou a 

desenvolver já permitiu o sucesso da licitação do projeto de irrigação Pontal 

em setembro de 2010. Mais recentemente, o apoio do Banco Mundial nessa 

área focou a utilização ideal dos projetos de irrigação com desempenho 

abaixo de seu potencial e o desenvolvimento de novos projetos como o 

Baixio de Irecê. O Banco Mundial está apoiando o Ministério da Integração 

Nacional para decidir sobre o modelo mais adequado de PPP, e está 

finalizando as negociações e os estudos necessários com as autoridades 

relevantes para licitar os projetos e acompanhar sua implementação. Esse 

trabalho tem atraído a atenção de outros países da América Latina e África, 

que estão interessados em implementar uma nova estratégia baseada no 

modelo de PPP desenvolvido no Brasil (Idem, p. 202, grifo nosso). 

 

 

Como seobserva, em todas as Estratégias demonstram-se os mesmos objetivos, em 

que há décadas, as instituições que compõe o Grupo Banco Mundial (AID, BIRD, IFC etc.) já 

vem esquematizando no país, a partir de uma política de Estado Mínimo, proposta desde 1944 

em Bretton Woods e consolidada em 1989 no Consenso de Washington. Interferindo nas 

políticas dos governos que perpassaram no Brasil de 1990 até o presente, esses bancos 

passaram a ser “os grandes financiadores e avalizadores do modelo de crescimento [...] nesses 

últimos 20 anos, [...] desde o aspecto econômico ao político, técnico, social e ambiental, 

determinando quais e como deveriam ser as políticas públicas” (SAID, 2009, p. 91). 

Além do Grupo Banco Mundial, outras agências de fomento e instituições de 

financiamento externo além do Grupo Banco Mundial se evidenciam na realização ativa de 

projetos para o desenvolvimento econômico no Brasil, sendo as principais o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Japonês para Cooperação Internacional 

(JBIC), a Agência de Cooperação Japonesa (JICA) e a Corporação Andina de Fomento 

(CAF), também chamada de Banco de Desenvolvimento da América Latina. A CAF 

concentrou seu objetivo principalmente no apoio aos governos municipais, na integração 

regional, na infraestrutura e no setor privado. Somente no ano de 2012, a instituição concedeu 

mais de US$ 1 bilhão para financiamentos de projetos, chegando em Setembro de 2013 com 

uma carteira de crédito de quase US$ 2 bilhões e com um percentual de 10% de toda carteira 

de crédito da CAF (CAF, 2014)
9
. 

                                                 
9
 Disponível em: http://www.caf.com/pt/cifras-da-caf/estrutura-de-capital 
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Diferente da CAF e semelhante ao Grupo Banco Mundial, o BID tem construído um 

conjunto de ações aliando tanto um ativo programa de investimentos em empréstimos com 

uma planificação estratégica atrelada a uma formulação política e financeira para o Brasil. 

Além dos três principais componentes que já alicerçava a política operacional do BID, para 

quadriênio de 2004-2007, na Estratégia do Banco com o Brasil: i) estímulo a um contínuo 

crescimentoestável e ambientalmente sustentável,ii) redução da pobreza, incentivo à 

inclusãoeconômica e expansão da igualdade social e regional,e iii) aprimorar a capacidade 

institucional dos entes públicos; outros três objetivos estratégicos foram acrescentados para 

triênio de 2012-2014: iv) melhorar as condições de infraestrutura no país; v) incrementar a 

gestão sustentável de recursos naturais e as ações de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas; e vi) promover o desenvolvimento por meio do setor privado do país (BID, 2012). 

Para o período da nova Estratégia do Banco com o Brasil, que compreende os anos 

entre 2012 a 2014, foi estimada uma aprovação em projetos de mais de US$ 7 bilhões e 

aprovações médias anuais de US$ 2,3 bilhões pelo BID, sendo que nos oito anos anteriores à 

nova Estratégia (2004-2011), foi aprovado uma soma de um pouco mais de US$ 13,5 bilhões. 

“O Brasil é hoje o maior cliente doBID, com 21,7% das aprovações do Banco nos últimos 

quatro anos. [...] Reconhecendo esses fatos, oBanco buscará atender as demandas de 

financiamento externo dopaís, respeitados os parâmetros relativos a sua programação global” 

(BID, 2012, p. 14). 

 

QUADRO 05:Envelope Financeiro e Fluxos com o BID 

(projeções médias para 2012-14) - US$ Bi 

 
Fonte: BID

10
, 2012. 

 

                                                 
10

 Consulta: Dívida do País com o BID: Finance Data Mart. Outros indicadores nacionais: Banco Central. 

Previsão do PIB e Dívida: Banco Central/Expectativas de Mercado. 
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Da mesma forma que nos relatórios do Grupo Banco Mundial, nos relatórios do BID 

também verifica-se quanto o modelo de desenvolvimento do país dos governos de Lula da 

Silva e de Dilma Rousseff estão intrinsecamente integrados com o projeto do imperialismo 

estadunidense, afinal os dois grupos bancários além de estarem localizados nos Estados 

Unidos, tem o próprio Estados Unidos como país acionista majoritário e consequentemente 

como mandatário central e disposto na presidência de ambos os bancos. 

 

 

O BID se caracteriza por ter uma forte presença subnacional e uma 

amplitude setorial capaz de atender às necessidades heterogêneas de 

desenvolvimento de uma série de clientes que tem no país, tanto na esfera 

pública como no setor privado. Embora sua contribuição financeira seja 

relativamente pequena diante do porte da economia brasileira, o Banco 

possui uma vantagem significativa como o principal provedor de recursos de 

cooperação técnica, atendendo ainda a uma forte demanda de preparação de 

projetos de infraestrutura (BID, 2012, p. 2). 

 

 

Além das intervenções individuais de cada instituição supranacional de 

investimentos, identifica-se uma coordenação entre suas Estratégias
11

. O relacionamento 

entre o Grupo Banco Mundial e o BID, mesmo tendo uma convergência informal, possui um 

pacto estratégico semelhante. Isso faz com que em algumas áreas as respectivas instituições 

multilaterais possam estar efetivamente juntas na cooperação financeira, como por exemplo, 

no financiamento do Programa Bolsa Família e na ajuda à reestruturação das dívidas 

estaduais. Outras áreas, ambas as instituições participam de modo independente, por conta da 

extensa demanda, como por exemplo, na gestão do setor público e na infraestrutura (BANCO 

MUNDIAL, 2011). 

Assim como é apresentado no Quadro 06, os principais financiadores em execução 

de projetos no Brasil nos últimos 10 anos são, sobretudo,o BIRD (40% do volume 

contratado), e em seguida o BID (30% do volume). O financiamento de crédito de todas as 

agências multilaterais aos três entes federativos no Brasil (município, estado e país), nestes 

mesmos últimos dez anos, somou um montante geral de quase 60 trilhões de dólares. Isso 

equivale a 75% a mais do Produto Interno Bruto produzido no país para o mesmo período de 

2004-2014. Sendo quena sequencia do segundo mandato do governo de Lula da Silva e no 

primeiro governo de Dilma Rousseff, o crescimento dos investimentos foi de 200% em 

relação ao período anterior, como mostra a Figura 15. 

                                                 
11

A coordenação é materializada pela Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do Ministério de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) do Governo Federal.  

Ver: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seain/a_seain/130522texto_COGEX.pdf 
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QUADRO 06: Coordenação das Instituições de Financiamento por Projetos (Jan/2004 – Fev/2014) 

 
Elaboração: NUNES, P. P. L; Fonte: MPOG, 2014. 
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FIGURA 02:Crescimento de empréstimos contratados com instituições multilaterais junto 

aos três entes federativos, de Janeiro/2004 até Fevereiro/2014. 

 
Elaboração: NUNES, P. P. L. Fonte: BRASIL/MPOG, 2014. 

 

 

Além das instituições multilaterais, outras agências bilaterais possuem estratégias 

deparceria e assistência com o Brasil, tanto no setor privado quanto principalmente no setor 

público, assim como a União Europeia e demais países, como os Estados Unidos, a Alemanha 

e o Reino Unido, intervindo no Brasil desde questões sobre a gestão do setor público até 

mesmo sobre a “conservação” da Amazônia (BANCO MUNDIAL, 2011). E essas instituições 

mostram quem 

 

 

É o lobo na pele de cordeiro: ao mesmo tempo em que promove iniciativas 

amplas de debate sobre a água, com a criação de fóruns e conselhos para 

tratar do tema disponibilizando suporte político e financeiro, obriga os países 

tomadores de empréstimos, a estabelecerem cortes nos gastos com serviços 

públicos de água e a realizarem reformas jurídicas para assegurar que os 

processos de privatização se dêem da forma mais acelerada, tanto 

protegendo o capital privado como assegurando seus investimentos nesses 

países (SAID, 2009, p. 71-72). 

 

 

A Organização Mundial do Comércio, no segundo ano do primeiro mandato de Lula 

da Silva, realizando um exame das políticas comerciais do Brasil ratificou que “o Brasil 
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continua a liberalizar” e que “novas medidas beneficiam o comércio mundial” (OMC, 

2004)
12

. 

 

 

O comércio, particularmente as exportações, tem desempenhado um papel 

muito importante no Brasil e tem sido fundamental para sua rápida 

recuperação de uma recessão econômica em 2003; uma maior liberalização 

promove uma maior concorrência e eficiência e ajuda a garantir a 

sustentabilidade do crescimento, de acordo com um relatório sobre as 

políticas e práticas comerciais do Brasil divulgados pelo Secretariado da 

OMC. Desde a sua última revisão, em 2000, verifica que atualmente o Brasil 

continuou a liberalizar e aumentar a transparência do seu regime comercial. 

Estes esforços valeram na forma de uma economia mais flexível [...]. No 

entanto, o Brasil ganharia ainda mais revendo as distorções econômicas e as 

barreiras ao acesso ao mercado (OMC, 2004). 

 

 

Constata-se através de documentos e relatórios dessas instituições multilaterais e 

também elaboradas pelas agências bilaterais, que os governos de Lula da Silva e Dilma 

Rousseff não somente deram continuidade a todo modelo de economia de mercado 

empregado pelos governos anteriores como também aprofundaram o caráter capitalista do 

Estado brasileiro para uma maior acumulação capitalista. O que os dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso não conseguiram realizar por pressão popular contra os ataques ao 

desmonte total dos direitos e ganhos dos trabalhadores, estes governos abraçaram e levaram 

ao mais profundo grau de deteriorização social intensificando o Brasil no emaranhado da 

mundialização do capital. 

 

 

1.3 SECA, POBREZA E POLÍTICAS PÚBLICAS: A QUESTÃO DA ÁGUA NO 

SERTÃO NORDESTINO 

 

A estratégia de dominação da classe dominante no Brasil, que se apoiou durante 

décadas sob políticasfordista-keynesianas imbricadas num processo de ditaduraempresarial-

militar fizeram com que o setor privado, engrandecido pela austeridade econômica e social de 

uma reestruturação produtiva de acumulação flexível de capitais, se expandisse cada vez mais 

pelos questionáveis anos de “democratização” da política brasileira, a partir dos anos de 1980, 

e reproduzisse um Estado empreendedor e desregulamentista pelas décadas de 1990 aos anos 

atuais. 

                                                 
12

 Disponível em: http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp239_e.htm 
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Como um dos programas para o capitalismo contemporâneo, em consonância ao fim 

da chamada Guerra Fria, o manifesto „Consenso de Washington‟ deu início ao combate de 

projeto neoliberal junto ao ajustamento estrutural e setorial que o Grupo Banco Mundial 

(GBM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) já promoviam sobre os países da periferia 

desde a década de 1960. Os tópicos centrais desse receituário, requisitado tanto pelo governo 

norte-americano quanto pelas instituições multilaterais de financiamento (GBM, FMI, BID, 

USAID, entre outras), prescrevia uma disciplina fiscal, reorientação dos gastos públicos, 

reforma tributária, liberalização comercial, abertura para o capital estrangeiro, privatização 

em massa das empresas estatais, ampla desregulamentação da economia, entre outras 

dissimuladas receitas para enquadramento principalmente dos países da América Latina 

(PEREIRA, 2009). 

Com a expansão de ações que cada vez mais flexibilizavam a acumulação de capitais 

no Brasil, profundas mudanças na organização do mundo do trabalho ocorreram no país, 

agravando a divisão territorial e social, fazendo com que a reestruturação produtiva do capital 

aprofundasse e evidenciasse a contradição capital versus trabalho. 

Dos governos que promoviam a política da produção just-in-timeno Brasil, mesmo se 

colocando politicamente diferencial dos governos anteriores, os dois mais recentes 

aprofundaram o padrão de sociabilidade de acumulação do capital, ainda se guiando do 

receituário estratégico procedente de Washington (por exemplo, do Banco Mundial e do 

BID), mas dispondo de artifícios massivos de controle ideológico, como a ampliação das 

políticas de assistência social e o alargamento do nível de consumo pelas camadas populares. 

A pobreza, um dos maiores problemas a serem resolvidos desde o pós-Guerra, era 

observada como a desigual distribuição de renda, e a saída seria uma melhor distribuição de 

renda, para a melhoria da qualidade de vida. Para Ricardo Bielschowsky, ex-Secretário de 

Assuntos Internacionais da Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas 

(CEPAL) no Brasil, a estrutura socioeconômica da América Latina apresentava algumas 

características que precisavam ser distorcidas, como a especialização em bens do setor 

primário e a baixa diversidade produtiva, os fortes desníveis da produtividade setorial e a 

baixa oferta de “mão de obra” por conta da aproximação dos trabalhadores rurais à 

subsistência, e, por fim, a estrutura institucional (Estado, setor agrário e composição 

empresarial) pouco inclinada ao investimento e progresso técnico. Ainda para 

Bielschowsky(2009, p. 175-176), 
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A industrialização, que havia sido reforçada em resposta à recessão dos anos 

trinta e da Segunda Guerra Mundial e que progrediu de forma espontânea 

sem o apoio às políticas de desenvolvimento, foi a fórmula para a superação 

da pobreza e reverter a distância crescente entre a periferia e o centro. No 

entanto, emergindo muito problemática por causa das características 

marcantes da estrutura socioeconômica. 

De fato, para diversificar a base produtiva era necessário investir 

simultaneamente em muitos setores, o que implicaria um esforço adicional 

significativo na economia de divisas e, em circunstâncias que a 

especialização em produtos primários gerou uma oferta muito limitada de 

divisas em um contexto histórico caracterizado por fortes pressões sobre a 

demanda delas. Por outra parte, a coexistência de um pequeno setor de alta 

produtividade com outro mais amplo de menor dinamismo configurava uma 

heterogeneidade estrutural em que a proporção de excedente era muito 

baixo. Por sua vez, o atraso institucional se traduzia em capacidade fiscal 

insuficiente, desperdício de parte do excedente em importações improdutivas 

e consumo supérfluo, assim como um baixo estímulo da importação e 

avanço tecnológico. 

 

 

Não muito diferente do que era promovido pela CEPAL no pós-Guerra, ainda hoje, 

após a reestruturação produtiva do capital, a saída da pobreza é atrelada ao crescimento 

econômico e uma melhor distribuição de renda, mesmo que seja por transferência direta do 

Estado. Essa avaliação não é diferente no Brasil, e principalmente no nordeste brasileiro, onde 

além da pobreza extrema ser tida como fruto de uma baixa produtividade de uma agricultura 

voltada para a subsistência, era associada ao fator de baixa resiliência climática, expondo que 

a região não estava preparada para determinados impactos climáticos como a seca, e, 

portanto, era natural uma massa de miséria sobretudo no sertão nordestino. 

Contrapondo ao discurso da seca como o produto da pobreza no nordeste brasileiro e 

ao fazer uma análise da questão agrária no sertão nordestino e sua relação com a pobreza e 

miséria, desde a década de 1960, Ronald Chilcote observou que a 

 

 

questão importante era o acesso aos meios de produção para o trabalhador 

rural, especialmente terra e água. [...] Entre os problemas estruturais estavam 

a propriedade da terra desigual e concentrada, a falta de água, [...] e a 

tendência dos órgãos públicos de ignorar o pequeno produtor, ao mesmo 

tempo que favoreciam os produtores de médio e grande porte (1990, p. 336). 

 

 

Chilcote compreende que a alarmante pobreza do nordeste não se deve à 

incapacidade do povo ou ao clima, como o Estado ainda hoje continua a referendar, mas às 

atividades da classe dominante que refletem o capitalismo financeiro internacional, onde as 

políticas públicas seriam intrínsecas ao imperialismo, e institucionalmente seria o Banco 

Mundial que tomaria todas as decisões importantes (CHICOLTE, 1990). 
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Políticas públicas de curto e longo prazo, de atuação diretamente estatal ou com a 

participação da sociedade civil, de ação direta e indireta no combate aos efeitos da seca, como 

exemplos: Projeto Nordeste, PROÁGUA/Semiárido, Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC), Transposição do Rio São Francisco, Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), Bolsa-Família, Água para Todos, Bolsa Estiagem, Garantia 

Safra (GS), entre outras políticas que foram promovidas no período a partir de 1990. 

Quase todas as políticas direcionadas aos efeitos das secas recebem recursos 

originários do Grupo Banco Mundial (GBM). Por exemplo, “o Projeto Nordeste foi concebido 

como um novo plano para fomentar a produtividade agrícola no Nordeste. O financiamento 

do projeto, de quinze anos e 12 bilhões de dólares, seria do Banco Mundial e do governo 

federal” (IDEM, p. 336, grifo nosso).  Para a primeira etapa do PROÁGUA/Semiárido, que 

previa garantir a ampliação da oferta hídrica, “o total de recursos previstos era de US$ 330 

milhões [...], sendo US$ 198 milhões originários do Banco Mundial [...] e o Japan Bank for 

InternationalCooperation – JBIC aportaria US$ 70 milhões” (ANA, 2012, p. 324, grifo do 

autor). 

Afinal, a ordem da classe capitalista ao Estado é a privatização dos meios de 

produção social, o desmantelamento do aparato regulador e a liberalização da economia para 

as forças do mercado mundial, com a intenção de (super)acumular mundialmente mais 

capital. “Para executarem esta ordem, seus „arquitetos‟ [...] construíram um „novo modelo 

econômico‟ que designava a responsabilidade pela distribuição de recursos produtivos do 

sistema ao mercado livre, e que privilegiava o „setor privado‟ como a força motriz da 

economia global” (PETRAS; VELTMEYER, 2008, p. 83). 

A riqueza e a pobreza são forças contrárias que se inter-relacionam formando uma 

unidade dialética. A produção da riqueza para uns gera a subtração da riqueza para outros, 

lógico que a partir de uma divisão inversamente proporcional. Ao explanar sobre a produção 

do espaço da pobreza e da miséria, Alexandrina Luz Conceição afirma que: 

 

 

A leitura da miséria a partir da categoria totalidade não pode ser 

compreendida como uma demanda circunscrita em uma localidade, uma vez 

que ela é criada pela própria lógica da produção da riqueza, portanto, só é 

possível o fim da miséria com o fim da riqueza. Não é uma simples questão 

de aparência, de relação causa e efeito, mas uma questão processual, que está 

subsumida na perversidade do lucro. 

Quanto mais se objetiva o aumento do lucro, do consumo, mas geram-se 

antagonismos. Ao repassar lucros iguais não há acumulação de riqueza, mas 

a distribuição simples de partes iguais, eqüitativas, sem concentração, sem 

desigualdade, sem miséria. 
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Entretanto, se o objetivo for à incomensurabilidade do lucro, haverá um 

montante diferenciado, logo um dos lados será reduzido em função do 

acréscimo do outro. Distribuição diferente de riquezas resulta em espaços 

desiguais. A leitura geográfica da miséria exige o simples entendimento de 

que a apropriação do espaço é perversamente desigual (2005, p. 28). 

 

 

Afirma-se que todo o discurso falacioso do Estado, referendado pelas instituições de 

financiamento de crédito, ao combate e erradicação da pobreza e miséria conduz a um 

instrumento valoroso de injeção de capital-imperialista, principalmente no espaço agrário do 

sertão nordestino. A seca e a pobreza tem uma utilidade ímpar ao Estado para obter mais 

recursos e consequentemente ampliar a política de favores eleitorais (tendo como caso 

emblemático o mito Lula da Silva), e útil também à burguesia aplicando tais recursos em 

favorecimento lucrativo direto aos cofres privados.  

Para o Estado, não basta trabalhadores rurais serem atendidos por cisternas para 

consumo humano, necessita que até mesmo cisternas entrem na lógica do mercado capitalista. 

Isto pode ser observado nos detalhes da alteração do Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC) para o Programa Água para Todos, realizada no governo Dilma. Fabricação: do 

mutirão comunitário à empresa Acqualimp (firma da multinacional mexicana Rotoplas). 

Instalação: dos pedreiros da localidade às empresas nacionais ou internacionais 

descentralizadas pelo Nordeste de acordo com convênios entre os governos estaduais e o 

Ministério da Integração Nacional. Manutenção: dos próprios trabalhadores rurais às 

empresas fabricante e de instalação. Valor: de aproximados 1.500 reais por cada cisterna de 

placas de cimento, para mais de 5.000 reais por uma cisterna de plástico polietileno.  
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FIGURA 03: Resultado da alteração entre as cisternas de placas para as de plástico 

 
Elaboração: NUNES, P. P. L. Fonte: ASA; Portal N10, 2014. 

 

 

Esses elementos comprovam que a indústria da água, e não da seca, promove “a 

naturalização dos problemas; impõe sistemas de irrigação perdulários e inadequados; perpetua 

uma política imediatista e eleitoreira que trata a água a partir de uma abordagem produtivista 

e impõe a privatização como a solução para problemas de gestão da água”(PAD, 2009, p. 87). 

O hidro-agronegócio faz com que os interesses da burguesia, e consequentemente do Estado, 

se fortaleçam com os projetos e políticas de apropriação e mercadorização da água, onde: 

 

 

Os bancos lucram com os empréstimos a governos e às empresas que irão 

construir a obra, fornecer os equipamentos necessários e exportar o produto 

final para os países centrais. Os governos viabilizam seus projetos de 

modernização conservadora e de inserção competitiva na globalização. As 

empresas financiam as campanhas da maioria dos políticos e depois cobram 

o apoio, através das licitações fraudulentas, e os políticos acabam ganhando 

as eleições com esses recursos e com as promessas de redenção da 

população pobre do semi-árido (Idem, p. 90). 

 

 

Ricardo Petrella, na busca de intensificar o debate sobre a questão da transformação 

da água em mercadoria e a privatização de seu gerenciamento e propriedade estarem em 
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destaque no mundo, especialmente na América Latina, África e Ásia, ressalta três grupos de 

motivos que são identificados.Mesmo com toda a irracionalidade, o primeiro grupo é sobre a 

massificação dos princípios ideológicos neoliberais (privatização, desregulamentação e 

liberalização) em todos os bens e direitos para sobrevivência da humanidade, como a energia, 

comunicação, transporte, saúde, educação, e até mesmo sobre a terra, o ar e a água. 

 

 

Antes de tudo, a pressão para transformar a água em mercadoria e para 

privatizá-la não é um fenômeno isolado. [...] Nenhum setor público, nenhum 

serviço público e nenhum bem público escapou. [...] Ninguém pode negar 

que as forças e a lógica do mercado capitalista ganharam poder dessa forma. 

Diretamente ou através do Estado, são essas forças, especialmente aquelas 

ligadas ao capitalismo financeiro, que cada vez mais governam os princípios 

e formas da distribuição da riqueza mundial e, por esse meio, as formas e 

prioridades das necessidades a serem satisfeitas (PETRELLA, 2002, p. 90-

91). 

 

 

O segundo grupo de motivos refere-se principalmente nas mudanças recentes das 

políticas de ajuda e cooperação internacionais em programas de restruturação e reajuste por 

organismos multilaterais especializados ou em planejamento financeiro (o FMI e o GBM) ou 

em planejamento comercial (a Organização Mundial do Comércio - OMC). 

 

 

As principais instituições que financiam o desenvolvimento ligadas às 

agências multilaterais das Nações Unidas e à „santa trindade‟ do FMI, Banco 

Mundial, e OMC, agora fazem com que a privatização seja um passo 

compulsório naquilo que eles chamam de modernização do setor de 

gerenciamento dos serviços de água (melhorias de grande porte, irrigação, 

coleta e distribuição de água potável, saneamento urbano) (IDEM, p. 93). 

 

 

E o terceiro grupo de razões levantadas por Petrella é que cada vez mais no mundo 

éinduzido uma transformação da água em commodity. Mesmo considerando o investimento na 

indústria da água um empreendimento arriscado, política, econômica e socialmente, os 

especuladores financeiros esperam do Estado “levar cabo as reformas econômicas necessárias 

(da qual a mais fundamental é „botar um preço de mercado na água‟) para garantir a 

estabilidade fiscal e dar apoio financeiro para as obras de grande porte” (Idem, p. 96). Dessa 

forma, transformando a água em um bem econômico, em um recurso possivelmente 

comercializável até mesmo na Bolsa de Mercado e Futuros, o Estado poderá estar fazendo 

com que a água seja tão atraente para o mercado como qualquer outro produto. 
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Convertidos à filosofia da política compensatória do Banco Mundial, Lula e 

Dilma passaram a atuar sobre os efeitos dos problemas sociais e não sobre 

suas causas, contentando-se em minorar o sofrimento do povo, dentro das 

limitadíssimas possibilidades orçamentárias de uma política 

macroeconômica pautada pela obsessão em preservar o ajuste fiscal 

permanente. A evolução na composição do gasto social do governo federal 

entre 1995 e 2010 comprova que não houve mudanças relevantes na política 

social de Lula em relação a seu antecessor. Nos principais itens de gastos, 

como, por exemplo, saúde, educação, a participação relativa dos gastos 

sociais do governo federal no PIB permaneceu praticamente inalterada 

(SAMPAIO JÚNIOR, 2013). 

 

 

Acertadamente Malvezzi lembra que “hoje tudo é mínimo: o Estado, o salário, a 

cesta básica, a água de cada dia, a energia, a renda etc. Evidente que na outra ponta está o 

máximo, o capital, que abocanha os bens naturais e as riquezas produzidas” (2007, p. 103). E 

ainda conclui que “garantir o mínimo para as massas é apenas a outra face da moeda para 

garantir todos os direitos de acumulação de capital”. 

É imprescindível uma atenção maior no objetivo e na perversidade do poder dos 

conglomerados empresariais, dos bancos e dos grandes proprietários rurais: o controle das 

terras e das águas no sertão nordestino e em todas as fronteiras ainda não exploradas pelo 

agro-hidronegócio no Brasil, onde que através dos discursos da seca e da erradicação da 

pobreza se escondam os verdadeiros interesses da classe detentora privada dos meios de 

produção sobre a classe trabalhadora. Campos afirma que 

 

 

À velha pobreza alicerçada na concentração fundiária e no pequeno 

aproveitamento dos recursos produtivos, se somam às pobrezas modernas, 

resultantes do binômio industrialização-urbanização, das novas técnicas de 

produção e das configurações espaciais que engendraram, bem como das 

distintas estratégias de concentração de riquezas que foram desenvolvendo, 

que incluem mecanismos tributários, financeiros, entre outros, muitos dos 

quais operados direta e indiretamente pelo Estado (2011, p. 61). 

 

 

Pode asseverar que a concentração de riqueza é o alicerce da produção e reprodução 

da pobreza no Brasil, e o processo de reestruturação produtiva como forma de salvação do 

capital nas suas próprias crises política-econômicas aprofunda a degeneração do mundo do 

trabalho, sofrendo a classe trabalhadora com uma forte precarização nas condições de trabalho 

e uma forte desregulamentação nos direitos ganhos nas lutas empreendidas durante séculos. 

Ao contrário dos que os ideólogos da liberalização mercantil apregoavam e ainda 

tentam reforçar, o papel do Estado neste atual contexto social se evidencia ainda mais nas 

fortes intervenções através de políticas públicas e assistencialistas, que na sua maioria tem o 
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financiamento/crédito como força motriz, intensificando ainda mais a pobreza e a miséria em 

detrimento da riqueza socialmente produzida, mas que é privatizada nas mãos dos detentores 

do capital. 

De acordo com Sousa (2013), o conceito de Hidronegócio ganhou força na década de 

1990 quando se iniciou as privatizações por concessão do uso da água em áreas aquícolas, 

como rios, lagos, açudes ou reservatórios, confirmando que a apropriação privada do conjunto 

dos elementos da natureza: água e terra, “são utilizados como valor econômico para a troca e 

não como direito fundamental” (p. 164). Ainda para Sousa, 

 

 

[...] 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 (2013, p. 128). 

 

 

Com perspectiva no crescimento econômico, consolida-se um amplo conjunto de 

políticas de Estado direcionadas ao hidronegócio, como os projetos de irrigação por Parcerias 

Público-Privadas ou até mesmo a transposição do rio São Francisco para suprir o déficit 

hídrico das bacias do Nordeste Setentrional. O projeto da transposição evidencia que será um 

megaprojeto direcionado para valoração e mercadorização da água, que não se diferencia dos 

objetivos dos demais projetos hídricos no sertão nordestino, onde a produção da prosperidade 

e da pobreza é dialeticamente entrelaçada.  

Não simplesmente uma indústria da seca, mas sim uma indústria em que a 

apropriação da água é a garantia de um favorecimento ilícito da natureza como um recurso 

econômico, ampliando o controle de todo processo produtivo, atendendo a necessidade da 

produção/reprodução do capital: o lucro. 
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SEÇÃO 2 

 

O CARÁTER ESTRATÉGICO DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO 
SÃO FRANCISCO NO PROCESSO DE REORDENAMENTO 

TERRITORIAL DO ESPAÇO AGRÁRIO 
 

 

O estratagema político e econômico, manifestado ao longo das últimas décadas no 

nordeste brasileiro, não se diferencia do decorrer exploratório dos séculos passados: a 

extensiva subjugação dos trabalhadores ao abuso do capital no espaço agrário. 

Atualmente, sobretudo na área do „Polígono das Secas‟, denominada de Semiárido 

Brasileiro, a produção da fome, da sede e da miséria significa a subtração da riqueza através 

da monopolização das terras/territórios pelo capital e da territorialização do capital no campo. 

“A exacerbação do lucro conduz à concentração de riqueza, espacializando a miséria que é 

produzida na relação perversa do capital versus trabalho” (CONCEIÇÃO, 2005, p. 167). 

O discurso dos representantes do Estado, consequentemente da classe dominante, 

para o sertão nordestino é que a miséria tem-se manifestado como produto peculiar da 

severidade do clima, de que as secas periodicamente desestruturam a economia da região. À 

medida que se fomenta condições aparentes de minimização dos efeitos da seca, é divulgado 

por instituições públicas de planejamento regionale de execução de políticas públicas de 

“combate à seca” que o problema da pobreza estaria combalido, e que a oportunidade de 

produção alimentar defrontaria diretamente com o trabalhador sertanejo. Afinal, “todos os 

problemas seriam aniquilados na medida em que os „pobres do campo‟ fossem inseridos em 

atividades produtivas, ou seja, pudessem competir no mercado” (SOUSA, 2013, p. 37). 

A especulação da fome se oculta com o discurso do esgotamento involuntário das 

condições de sobrevivência humana, 

 

 

[...] a miséria torna-se condição substantiva, explicativa desta temporalidade, 

tendo como significado a situação de carência absoluta dos meios de 

subsistência, indigência, penúria, ou seja, condição do que possa ser 

considerado vergonhoso, deplorável, infâmia e torpeza. (Ibidem). 

 

 

É notório que no nordeste brasileiro apresenta-se de forma extensiva, pelo domínio 

morfoclimático das caatingas, espaço fisiográfico caracterizado pelo clima tropical semiárido. 
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Mas, mesmo sabendo que nesse domínio das caatingas, períodos prolongados de estiagem de 

chuvas são determinados por fenômenos naturais, os problemas causados pela seca também 

são exarcerbados por feitos políticos. 

Eis a „indústria da seca‟, caracterizada pela astúcia em utilizar verbas públicas em 

negociatas de representantes políticos para vantagens próprias e benefícios eleitorais. Ela faz 

com que, num fluxo intenso, o aproveitamento político da seca tenha por trás um 

aproveitamento econômico, provocando não só o fortalecimento das lideranças políticas 

locais à nacionais, como também, o forte enriquecimento de grupos empresariais e grandes 

corporações. 

Neste contexto, o Estado intervém como fomentador de projetos com finalidades 

questionáveis e obras emergenciais para conjunturas previsíveis e controláveis. Com o 

discurso de garantir uma segurança hídrica de forma a promover qualidade e quantidade 

suficientes à segurança alimentar, edificam-se amplamente no nordeste brasileiro projetos 

hídricos, mas que corroboram com uma política agro-hidroexportadora. 

No nordeste brasileiro, particularmente no Vale do São Francisco, propagam-se 

projetos de irrigação para dar conta da demanda agrícola exigida pelo mercado nacional e 

principalmente pelo mercado internacional. De acordo com dados obtidos no site da 

Codevasf, somente na bacia do Submédio São Francisco, numa área hídrica de Remanso/BA à 

Paulo Afonso/BA, entre os estados de Pernambuco e Bahia, oito perímetros de irrigação 

exploram cerca de 83,5 mil hectares, para a produção de fruticultura e de cana para etanol, 

sobretudo no polo Petrolina-Juazeiro (CODEVASF, 2013). 

Portanto, conjectura-se que a concentração de terras se aprofunda mais ainda com a 

concentração de águas. O capital nacional e estrangeiro possui um amplo domínio das águas 

perenais no semiárido nordestino, controlando todo o processo de produção agrícola na região 

através das parcerias firmadas com o Estado e monopolizando o valor da água. 

É nesse limiar que está sendo materializado o Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF (nome oficial do projeto 

de transposição do rio São Francisco), com afinalidade de contribuir para a indução ao 

desenvolvimento econômico e social em áreas com déficit hídrico. 

O projeto de transposição das águas do São Francisco não é uma ideia nova. 

Inicialmente foi discutido em 1818, na época de Dom João VI, e rememorado por Dom Pedro 

II, quando o mesmo prometeu vender todas as joias da coroa em troca da minimização dos 

problemas dos sertanejos. Contudo, o projeto só veio receber configuração institucional no 

final do governo de Itamar Franco (1992-1994), sob expectativas nas eleições do sucessor 
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Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1994. Porém, foi arquivado tanto por falhas no 

processo licitatório quanto por manifestações populares contrárias à obra (ANDRIGHETTI, 

1998). No governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), retomando o projeto, adveio 

estudos onerosos de interesses à transposição, como os de impactos ambientais, de 

cartografia, viabilidade de engenharia e econômico-financeira, mas que não avançaram às 

obras. 

Imediatamente no primeiro mandato do presidente Lula da Silva (2003-2006), é 

retomado o planejamento efetivo da construção da obra de transposição com uma ação 

conjunta dos Ministérios da Casa Civil, da Integração Nacional, do Meio Ambiente e da 

Saúde, entre outras secretarias da Presidência da República.  Apesar disso, somente no início 

do seu segundo mandato (2007-2010), começouefetivamente as frentes de trabalho para a 

construção,mesmo contíguasàs maiores mobilizações contrárias para abertura das obras de 

transposição. 

Em termos técnicos, o projeto constitui a construção de dois sistemas adutores, 

nomeados de Eixo Norte e Eixo Leste, que transporão águas do rio São Francisco para a 

perenização de sub-bacias do São Francisco e de bacias hidrográficas do nordeste setentrional 

brasileiro, os quais são compostos por uma série de canais, aquedutos, túneis, reservatórios e 

estações elevatórias, conforme é apresentada sua localização na figura 01.  

 

 

A captação em Cabrobó dará início ao chamado Eixo Norte. Ele levará água 

para os rios Brígida (PE), Salgado (CE), do Peixe e Piranhas-Açu (PB e RN) 

e Apodi (RN), garantindo o fornecimento de água para os açudes Chapéu 

(PE), Entre Montes (PE), Castanhão (CE), Engenheiros Ávidos (PB), Pau 

dos Ferros (RN), Santa Cruz (RN) e Armando Ribeiro Gonçalves (RN). 

Haverá também a ramificação Entre Montes, com 100 km. O Eixo Norte é 

composto por 500 km de canais artificiais, quatro estações de bombeamento, 

22 aquedutos, seis túneis e 26 reservatórios (BRASIL, 2008b, p. 8). 
 
 

Tendo o ponto de captação no reservatório da Hidrelétrica de Itaparica, em 

Pernambuco, um segundo canal, o Eixo Leste, percorrerá 

 

 

[...] 220 km indo até o rio Paraíba. Esse Eixo levará água para o açude Poço 

da Cruz (PE) e para o rio Paraíba, que é responsável pela manutenção dos 

níveis do açude Epitácio Pessoa (PB), também chamado de Boqueirão, e o 

Acauã. Esse Eixo, que também é chamado de Trecho V, inclui cinco 

estações de bombeamento, cinco aquedutos, dois túneis e nove reservatórios 

de pequeno porte (Idem, p. 9). 
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A construção de canais, estações de bombeamento, reservatórios, túneis e aquedutos, 

fora as captações tanto no Município de Cabrobó quanto no Reservatório de Itaparica estão 

previstas dentro de uma nova meta para o fim deste ano de 2014, no Eixo Leste, e para o fim 

de 2015, no Eixo Norte; tendo como estimativa mais atual do custo total da obra de R$ 8,2 

bilhões, sendo quase o dobro do que estava previsto antes do início das obras em 2007. 

O primeiro trecho pronto foi entregue pelo Exército Militar em Junho de 2012, 

depois de cinco anos, após o início do total da obra: o Canal de Aproximação da captação da 

água, de somente dois quilômetros de extensão, (ver figura 02) e o Reservatório de Tucutu (na 

desembocadura do respectivo Canal de Aproximação), ambos no município de Cabrobó/PE. 

Todavia, até no início de 2014, ainda nenhuma obra tinha sido mais inaugurada, até mesmo a 

obra de captação direta no rio que levaria água para ao referido reservatório, na qual se 

encontra licitada para uma empresa privada, como apresentação a situação do estágio da 

construção na figura 05. 

Dentro de um macro projeto de planejamento administrativo-financeiro estatal e de 

execução de obras de infraestrutura social, urbana, de energia e logística, a transposição do rio 

São Francisco é um dos projetos presente no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

que desde o ano de 2007 prometeu contribuir para o desenvolvimento acelerado e sustentável 

do país. 

Porém, o PAC na verdade foi a garantia econômica implantada para o país estabilizar 

o pagamento contínuo das dívidas públicas, principalmente aos grandes investidores, tais 

como os importantes reguladores financeirosinternacionais: FMI, BIRD, IFC, entre outras 

instituições financeiras de empréstimo. De acordo com o próprio Ministério de Planejamento, 

o PAC “teve importância fundamental para o país durante a grave crise financeira mundial 

entre 2008 e 2009, garantindo emprego e renda aos brasileiros, o que por sua vez garantiu a 

continuidade do consumo de bens e serviços, mantendo ativa a economia e aliviando os 

efeitos da crise sobre as empresas nacionais” (BRASIL, 2013). 
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FIGURA 04: Área de influência do Projeto de Transposição do rio São Francisco 

 
Fonte: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Folder São Francisco. [S.l.: s.n.], [ca. 2005].
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FIGURA 05: Obras do trecho inicial do Eixo Norte em Cabrobó/PE 

 
FONTE: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. 26 jun. 2012. 

 

FIGURA 06:Escavação do Canal de Aproximação em Cabrobó/PE 

 
FONTE: BRASIL. Ministério da Integração Nacional. 16 mar. 2012. 
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Com a efetivação do início do PAC em 2007, o Estado brasileiro referendava a 

política hidroagrícola engendrada pelo Banco Mundial, e a partir de grandes abonos ficais e 

financeiros aos conglomerados multinacionais tentou reverter no país a desestabilização da 

economia capitalista internacional submetendo a distribuição da riqueza socialmente 

produzida de forma inversamente proporcional. 

A primeira década do século XXI foi de refluxo para a economia internacional
13

. As 

tensões econômicas nos Estados Unidos e na União Europeia, nos anos de 1999-2000 e logo 

após a de 2001-2002, no denominado „estouro da bolha da internet‟, foi o desvelar dos países 

capitalistas centrais contemplarem a estagnação e a recessão, que não permitiram no decorrer 

da década de 2000 qualquer influxo econômico (PETRAS, 2013). 

A difusa desaceleração da acumulação de capital, a partir das quedas nas taxas de 

lucro, derivou numa quebra do crescimento de investimentos nas principais economias 

capitalistas, e para contrabalancear, os governos dos países de capitalismo dependente foram 

impelidos a empenhar-se cada vez mais para sustentar a dinâmica da economia mundial. No 

Brasil, 

 

 

reeleito em 2006, Lula da Silva, sem ferir a macro-orientação econômica que 

vinha desde 1995 e que prolongou e aprofundou em seu primeiro mandato, 

introduziu-lhe um diferencial, que inaugura uma espécie de neoliberalismo 

soft, [...] visível a partir de 2007/2008: através do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o governo federal passou 

bancar um forte processo de centralização/concentração de capital, 

oferecendo vultosos recursos financeiros a grandes grupos capitalistas para 

investimentos no país e no exterior (garantindo, inclusive, notável expansão 

de corporações brasileiras que já operavam no estrangeiro). E, no plano 

interno, através de iniciativas como o Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC), reverteu-se a curva descendente (que vinha do primeiro governo 

Cardoso) do crescimento econômico até então verificável, malgrado os 

impactos da crise internacional de 2008, que se manifestaram no país no ano 

seguinte (NETTO, 2010, p. 26, grifos do autor). 

 

 

Nos anos que decorreram o limiar da grande crise da década de 2000, “o dinheiro 

injetado, a diminuição temporária de impostos, uma certa facilidade de crédito para manter o 

consumo, mascararam os efeitos da crise no país. Gastou-se, com a crise, o equivalente a 

5,6% do PIB nacional” (CARVALHO, 2012), somente para subsídios às políticas monetárias 

e cambiais. Em relação às políticas fiscais, apenas em 2007, as reduções da sucção fiscal 

propostas pelo PAC às indústrias de bens de capital, empreendimentos de edificação de 

                                                 
13 Processo dialeticamente associado a uma manifestação de superacumulação de capital. 
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infraestrutura e construção civil, representou 6,6 bilhões de reais, ou seja, 0,7% do PIB 

(SICSÚ, 2013).  

Deste modo, realizar a construção da transposição do rio São Francisco, como uma 

política para o reordenamento territorial do espaço agrário do sertão nordestino, dentro destas 

circunstâncias conjunturais, equivaleria insuficiente para o que o grande capital esperava de 

benesse; era preciso datar o seu início sem prever seu encerramento em curto prazo. No 

entanto, a própria mass mediaadmite que “a transposição do São Francisco é o mais caro dos 

projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Só no governo Dilma Rousseff, 

os preços aumentaram 71% e saltaram para R$ 8,2 bilhões” (ESTADÃO, 2013)
14

. 

Evidente que não se pode assegurar que uma relação intrínseca entre a tentativa do 

arrefecimento da crise econômica e a construção da transposição se apresente desde a sua 

planificação técnica no primeiro governo de Lula da Silva. Porém, de forma veloz e diligente, 

a economia e a política de configuração mundializada concebem e produzem novos territórios 

de estruturas reprodutivas materiais do capital, tendo o agronegócio como modelo voraz e 

devorador. “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” (SOUSA, 2013, p. 38). 

A consolidação do processo de mundialização do capital atua na agricultura 

brasileira através dos processos de territorializaçãodo capital e da monopolização dos 

territórios, por meio tanto do controle da propriedade privada da terra, do processo produtivo 

no campo e do processamento industrial da produção agropecuária, quanto também por meio 

da subordinação de camponeses e fazendeiros capitalistas, através de empresas de 

comercialização e processamento industrial sem a necessidade de produção direta no campo. 

“A agricultura sob o capitalismo monopolista mundializado, passou a estruturar-se 

sobre três pilares: na produção de commodities, nas bolsas de mercadorias e de futuro e nos 

monopólios mundiais” (OLIVEIRA, 2012, p. 6). Primeiro, na transformação da produção 

agrária em “produção de mercadorias para o mercado mundial”. Segundo, em tornar as Bolsas 

de Mercadorias e Futuros o “centro regulador dos preços mundiais das commodities”. E por 

fim, permitir através da constituição dos monopólios mundiais “o controle monopolista da 

produção das commodities do setor”. 

A territorialização dos monopólios na agricultura brasileira tem se evidenciado nas 

últimas décadas especificamente em dois setores: o sucroenergético e o de celulose e madeira 

                                                 
14

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,tcu-aponta-superfaturamento-em-transposicao-do-

sao-francisco,854653,0.htm. 
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plantada. O capital nacional e estrangeiro há muito tempo se apresenta entrelaçado no 

agronegócio no Brasil, exemplo disso são as fusões e associações que estão ocorrendo, 

“tornando inclusive, empresas nacionais nas maiores empresas mundiais de seus respectivos 

setores” (OLIVEIRA, 2012, p. 8).Na monopolização dos territórios, as empresas de 

comercialização e/ou processamento industrial da produção agropecuária, “atuam como 

players no mercado futuro das bolsas de mercadorias do mundo, e, às vezes controlam a 

produção dos agrotóxicos e fertilizantes” (p. 10). No Brasil, monopolizam o setor de grãos 

(ADM, Cargil, Bunge, LDC, Caramuru e AMAGGI), o setor de sementes (Monsanto e 

Syngenta), o setor do leite (Nestlé), o setor de suco concentrado de laranja (Cutrale, 

Votorantin e Fischer), e o setor de carnes (Brasil Foods, Friboi, MarfrigGroup e Unilever) 

(OLIVEIRA, 2012). 

Essa expansão territorial se caracteriza no campo a partir da elevação da 

concentração de terras, fator preponderante para o crescente número de conflitos que surgem 

no espaço agrário. Os conflitos pela água e por terra acompanham a violência do poder 

público-privado no campo. “Assim, o que se evidencia é que para sua continuada expansão, o 

agronegócio necessita permanentemente incorporar novas terras e para isso lança mão de 

todos os mecanismos de que dispõe: os de mercado, os políticos e a violência” (PORTO-

GONÇALVES; ALENTEJANO, 2010, p. 116). 

 

 

O agronegócio, na sua lógica concentradora de terras, de tecnologia e de 

riquezas tem expropriado milhares de famílias agricultoras e intensificado o 

desemprego no campo, intensificando a precarização do trabalho, por meio 

da superexploração de trabalho. [...] O sistema sociometabólico do capital 

funciona, induzindo sempre à ampliação da produção de valores de troca. A 

tendência expansionista intrínseca do sistema produtor é a garantia de maior 

lucro, para o uso em cadeia, do capital agrícola, do capital industrial e do 

capital financeiro a partir da concentração da terra (CONCEIÇÃO, 2012, p. 

151-153). 

 

 

Não obstante, para obter o controle na concentração econômica mundial, o capital 

utiliza de sua força na centralização do poder político, para um maior domínio sobre os 

territórios do capital. Entretanto, além da perda dos direitos e garantias sociais, num processo 

contínuo e à disposição do capital, o Estado vem privatizando tudo que vier levar lucros às 

empresas privadas, desde serviços básicos à população até grandes porções de terras ou águas, 

ainda que não estejam disponíveis. 

Essa centralização do poder político e a intensiva ofensiva dos conglomerados 

financeiros de capitais mundializados se manifesta claramente através de políticas do Banco 
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Mundial no espaço agrário do sertão nordestino, principalmente nos municípios onde está 

sendo realizadas as obras de construção da transposição do rio São Francisco, como o 

georreferenciamento e a regularização fundiária, a privatização de terras públicas e 

comunitárias, a titulação de posses, e principalmente, o modelo de reforma agrária de 

mercado do Banco Mundial. 

 

 

2.1 POLÍTICASPÚBLICAS NECESSÁRIAS À MATERIALIZAÇÃO DA OFENSIVA 

DO CAPITAL COM A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. 

 

Com a perspectiva de tornar realizável a ampliação do controle do território agrário 

por grandes empresas e corporações do agronegócio, deu-se início a um agrupamento de 

políticas públicas, principalmente a partir do primeiro mandato do presidente Lula da Silva, 

que em médio e longo prazo viabilizaria em seu conjunto o amadurecimento do 

reordenamento territorial do espaço agrário no sertão pernambucano, em especial nos 

municípios localizados no projeto de transposição do rio São Francisco.  

Esse conjunto de políticas faz parte do Programa Básico Ambiental (PBA), 

elaborado com a direção do IBAMA, decorrente da avaliação dos impactos ambientais 

procedidos na instalação e operação direta da transposição (RIMA). No PBA são 

desenvolvidos 38 programas políticos para minimização dos conflitos entre os sujeitos 

envolvidos no processo, para atenuação e prevenção de impactos sociais e ambientais e 

monitoramento e acompanhamento das mudanças que ocorrem no meio ambiente da região 

(BRASIL, 2014a). 

Mesmo a transposição do rio São Francisco sendo a principal política de Estado no 

sertão, no tocante aos recursos hídricos diversas políticas públicas se fizeram presente antes 

do início da construção da transposição e outras ainda se mostram em exercício, por exemplo, 

o “Programa de Reassentamento das Populações”, que tem como objetivo a realocação, 

voluntariamente ou não, da população que residia nas áreas afetadas pelas obras para 

reassentarem em novas áreas
15

.  

Dentre as políticas marcantes antes da construção dos canais da transposição, o 

“Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do Entorno dos Canais” foi o mais 

significante, esse programa contou com a política de georreferenciamento e cadastro dos 

                                                 
15

 O Programa de Reassentamento das Populações será mais bem analisado no subitem 2.2. 
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imóveis rurais e a política de regularização fundiária, desenvolvidas em todas as propriedades 

que estavam no perímetro de 2,5 km a cada lado do entorno dos canais.  

Além dessas duas políticas em conjunto, outras dezenas políticas fazem parte do 

arcabouço do Programa Básico Ambiental (PBA) do Projeto de Integração do São Francisco 

com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), como exemplo o “Programa de Apoio e 

Fortalecimento dos Projetos de Assentamento Existentes ao Longo do Canal”, o “Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas”, o “Programa de Controle de Saúde Pública”, 

“Programa de Conservação de Fauna e Flora”, entre outras políticas que ainda estão em 

atividade e execução. 

No estado de Pernambuco, a política de georreferenciamento e cadastramento de 

imóveis rurais foi desenvolvida para 14 municípios pela Fundação para o Desenvolvimento 

do Semi-Árido Brasileiro (FUNDESA) através de um Termo de Parceria celebrado com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
16

 (INCRA), sendo que a 1ª e única etapa 

do programa foi executada somente em 6 municípios: Cabrobó, Salgueiro, Floresta, Custódia 

e Sertânia (PE). A discriminatória e posterior regularização fundiária foi de responsabilidade 

auxiliar e direta do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (ITERPE
17

) em 

conjunto aos cartórios rurais do estado de Pernambuco (BRASIL, 2005a, p. 5). 

De acordo com o portal da FUNDESA, conceitualmente o georreferenciamento de 

imóveis rurais consiste, de forma técnica, em um conjunto de práticas que 

 

 

envolve o levantamento geodésico e cadastral de propriedades rurais, cujo 

objetivo é o perfeito conhecimento dos limites de imóvel com seus 

confrontantes, referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro, para fins de 

inclusão no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR/INCRA. 

Conforme a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais, o 

georreferenciamento deve ser executado por profissional habilitado, que 

documentará o levantamento realizado em Memorial Descritivo e na Planta 

do Imóvel, contendo ambos, as coordenadas dos vértices definidores dos 

limites do imóvel, com precisão posicional mínima fixada em 50 cm, através 

da portaria INCRA 954/2002 (FUNDESA, 2014). 

 

 

Apresentado sob a perspectiva lógica formal, certamente a Fundesa, como uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), reconhecida oficial e 

legalmente, não apresentaria a real intenção da execução dessa política. Mas ela também não 

esconde o interesse de que o Estado teria em conhecer os limites dos imóveis rurais, isso 

                                                 
16

 Superintendência Regional de Petrolina/PE (SR-29). 
17

 No período de realização das atividades de regularização fundiária, o ITERPE se denominava Fundo de Terras 

do Estado de Pernambuco - FUNTEPE. 
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incluindo limites de terras devolutas e terras de posseiros legítimos ou não legítimos, como 

também a atualização dos Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR), emitidos pelo 

INCRA, que constitui como prova do cadastro do imóvel rural no CNIR/INCRA, sendo 

indispensável nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, arrendamento, 

hipoteca, venda ou partilha do imóvel rural. 

No portal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), algumas 

informações diretas ao programa específico explicam melhor a ação discriminatória (política) 

específica que se desenvolveu: 

 

 

A ação discriminatória é o processo onde técnicos identificam a propriedade 

que tem escritura definitiva e àquelas em que o morador não tem documento 

algum do imóvel, só há a posse. A partir destes dados, técnicos do Funtepe e 

do INCRA vão providenciar a regularização da documentação para àqueles 

que não tem escritura, para quando houver o processo de desapropriação das 

áreas da integração do Rio São Francisco, os  atuais posseiros negociem a 

terra com o DNOCS.(...) O cadastro de georreferenciamento é um 

levantamento topográfico do imóvel rural e é um instrumento indispensável 

para implementação de políticas públicas (DNOCS, 2014, grifo nosso). 

 

 

Com isso, algumas considerações não deixam claro, quando são explicadas pelas 

instituições públicas e privadas especializadas na atividade, a política de cadastro e 

georreferenciamento em conjunto com a política de regularização fundiária. Mostram-se 

apenas os possíveis “benefícios” que o programa oferece a quem não podem pagar por um 

memorial técnico de preço inacessível, mas esconde para quê e para quem realmente esse 

programa esteja a servir. Porém, ao contrário do que omitia nas declarações sobre a referida 

política pelas instituições executoras, na justificativa do relatório do “Programa de 

Regularização Fundiária nas Áreas do Entorno do Canal”, presente no Programa Básico 

Ambiental (PBA-19) do “Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do 

Nordeste Setentrional” (PISF), admite-se a seguinte comprovação: 

 

 

Não se deve perder de vista a oportunidade do momento de se promover um 

ordenamento territorial e fundiário compatível com as transformações do 

espaço rural provocadas pelas futuras obras [...]. 

Não se pretende com a execução deste Programa impedir a ocorrência de 

pressões sobre o mercado de terras na região, pois estas se configuram como 

inevitáveis, pois nada impedirá que os detentores dos imóveis, agora 

devidamente legalizados, cedam os seus direitos em troca de uma 

remuneração que considerem satisfatória. Busca-se sim fortalecer a posição 

principalmente dos pequenos posseiros de terras de boa qualidade cortadas 
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pelo empreendimento frente às ações dos agentes do mercado de terras 

locais. 

Nos estudos para implantação do Projeto de Integração foram identificadas 

extensas áreas potencialmente irrigáveis nas várzeas ao longo da Área 

Diretamente Afetada – ADA. Estas áreas, principalmente em função da 

disponibilidade de água projetada para o uso difuso, com certeza serão 

objetos de interesse por parte dos agentes do mercado de terras. (BRASIL, 

2005, p. 2-3) 

 

 

A justificativa dos técnicos responsáveis pela elaboração deste programa é muito 

clara acerca dos reais objetivos que se tem na realização desta política específica, em especial 

nas propriedades limítrofes em torno da extensão do canal: “promover a regularização 

fundiária dos municípios cortados pelas obras [...], com destaque para as áreas potencialmente 

irrigadas localizadas nas várzeas da ADA [Área Diretamente Afetada]” (BRASIL, 2005, p. 3). 

O que para o proprietário de terra e posseiro pode ser considerado benesse, na 

verdade o conhecimento, estudo, demarcação, delimitação e parcelamento do espaço agrário 

através de alta tecnologia de informação geodésica empregada no sertão são políticas que 

corroboram para um reordenamento territorial engendrado dentro de uma macropolítica do 

conjunto de instituições que compõem o Grupo Banco Mundial.  

 

 

Esse programa acaba com o conceito de terras públicas e comunitárias e 

pode contribuir para o aumento da concentração fundiária. A venda das áreas 

tituladas pode beneficiar latifundiários e grileiros, além de fortalecer os 

governos estaduais na concessão de terras públicas e devolutas para 

madeireiras e grandes empresas agrícolas. Na região amazônica e no cerrado 

já se verifica a expansão da monocultura da soja, que pode ser facilitada pela 

privatização das áreas georreferenciadas. O projeto permite ainda que o 

Banco Mundial tenha acesso a dados estratégicos sobre a malha fundiária 

brasileira (RESENDE; MENDONÇA, 2004, p. 10). 

 

 

As informações e documentos produzidos pelas instituições públicas e privadas que 

executam a política de cadastro e regularização fundiária tem recebido um aporte do Grupo 

Banco Mundial (BM) para a elaboração, reestruturação e direcionamento dos dados. Para o 

BM faz-se necessário as informações cadastrais e geodésicas da estrutura fundiária e a 

situação jurídica das propriedades diante de cada modalidade de uso das terras, fazendo com 

que os diferentes tipos de “agentes” façam uso desses dados no fomento do mercado de terras, 

até mesmo em áreas de nítida concentração fundiária (BANCO MUNDIAL, 2010). As 

particularidades de cada constituição espacial relacionadas aos cadastros de terras e 

programas de reforma agrária de mercado existentes podem levar à identificação das parcerias 
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consolidadas entre as instituições públicas e privadas, para um objetivo claro: a privatização 

massiva de terras públicas. 

 

 

A atuação de agentes que visam promover o uso corporativo do território 

encontra seu locus de atuação, por meio de políticas de reforma agrária de 

mercado como as praticadas pelo Banco Mundial, combinadas às políticas de 

cadastro e georreferenciamento financiados por organismos internacionais 

(BIRD e BM), além do controle parcial da produção agrícola. Assim, o 

Cadastro Nacional de Imóveis Rurais assume o papel de revelar as 

diacronias e sincronias das políticas agrárias no território, já consolidadas 

ou em fase de implementação (ESTEVES, 2010, p. 94). 

 

 

Através de entrevistas realizadas com os secretários de Desenvolvimento Rural dos 

municípios de Salgueiro e Cabrobó, e das publicações do relatório “O Impacto dos Grandes 

Projetos e a Violação dos DHESCA” elaborado pelo PAD – Processo de Articulação e 

Diálogo (2009), e de estudos da Comissão Pastoral da Terra – CPT (2008, 2010, 2011, 2012), 

pôde-se confirmar que nos anos que constituíram a execução deste Programa nos municípios 

pesquisados
18

, foi reduzido a extensão de terras públicas e coletivas, ampliando assim o 

aumento da concentração fundiária no sertão pernambucano, e especificamente nos 

municípios onde as propriedades estarão no entorno dos canais.  

Através da titulação de posse para todos cadastrados no programa, incluíram-se 

dentro do grupo de posseirosum número considerável de ocupantes que não detinham 

anteriormente determinadas propriedades nos municípios. Porém o INCRA no seu portal 

avalia que o programa, pelo contrário, vai constatar que 

 

 

Os beneficiários são os pequenos e médios agricultores que não possuem o 

título de propriedade da terra que ocupam e exploram. A finalidade dos 

trabalhos é a destinação de terras públicas, primando sempre pelo princípio 

da democratização do acesso a terra, por meio da regularização da situação 

jurídica de posseiros, com a expedição de títulos de domínio ou licença de 

ocupação, incluindo também a ratificação de títulos já emitidos pelos estados 

na faixa de fronteira (INCRA, 2014)
19

. 

 

 

Assim como mostra a Figura 06, uma questão importante que se pode observar é a 

diferença do crescimento dos estabelecimentos agropecuários, nos municípios onde 

atravessarão os canais da transposição em Pernambuco, com o percentual de todo o país, 

                                                 
18

 Cabrobó, Salgueiro, Floresta e Sertânia, no estado de Pernambuco. 
19

 Disponível em: http://www.incra.gov.br/index.php/noticias-sala-de-imprensa/noticias/379-incra-divulga-

video-sobre-regularizacao-fundiaria 
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apresentado nos censos agropecuários realizados nos anos de 1995 e 2006. Uma decorrência 

interessante é que a Macrorregião do São Francisco Pernambucano onde se localiza os 

municípios de Cabrobó e Floresta apresentou mais do dobro do crescimento de 

estabelecimentos da média de crescimento percentual de todo o país, assim tal como os 

municípios de Custódia e Sertânia, presentes na Macrorregião do Sertão Pernambucano. 

 

FIGURA 07: Gráfico de Crescimento Percentual de Estabelecimentos Agropecuários 

 
Fonte: IBGE, 2014. Elaboração: NUNES, P. P. L, 2014.  

 

Enfim, essa política de cadastro e georreferenciamento de imóveis rurais denominada 

de “Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do Entorno dos Canais”, que foi licitada 

no ano de 2004 por mais de cinco milhões de reais para execução nos anos seguintes, foi 

embargada a partir da abertura do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal 

para se apurar a má administração de recursos públicos e possível prática de atos de 

improbidade administrativa, relativos ao Termo de Parceria firmado pelo INCRA SR-29 e a 

FUNDESA, mesmo já tendo sido gastos o montante médio de 3/4 do total licitado para 

execução de serviços de geocadastro. 

Todos os dados pesquisados pelas instituições executoras do programa estão sob 

tutela da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para averiguações. A maior parte das 

propriedades rurais ainda não obteve regularização cartorial nem mesmo o memorial 

descritivo e geodésico do imóvel, com exceções às grandes propriedades rurais ou 

propriedades destinadas para a reforma agrária ou para áreas de proteção ambiental. 
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Não é somente este programa que está paralisado, outros programas previstos no 

PBA do PISF também estão paralisados ou mesmo estão sendo elaborados de forma 

equivocada. Mas dentre os 38 PBA apresentados, alguns se destacam por sua necessidade em 

relação às obras e eficácia nas ações, como são os programas de recuperação de áreas 

degradadas e de conservação de fauna e flora, projetos executados por centros de referência e 

pesquisas coordenados pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). 

 

 

2.2 VILAS PRODUTIVAS RURAIS (VPRs): A EVIDENTE DESINTEGRAÇÃO DO 

CAMPESINATO E SUA INTEGRAÇÃO AO AGRONEGÓCIO.  

 

Ao contrário do “Programa de Regularização Fundiária nas Áreas do Entorno dos 

Canais”, que está paralisado sem perspectiva atual para retornar a sua execução e finalização 

de documentos e peças técnicas já concluídas, outras políticas ainda se encontram em 

processo de execução, como os Programas Básicos Ambientais de apoio às comunidades 

indígenas, quilombolas e dos projetos de assentamentos existentes ao longo dos canais. 

Porém, atualmente está sendo o “Programa de Reassentamentos de Populações” (PBA-08), a 

política de maior conflito com a população diretamente afetada com a transposição do rio São 

Francisco.  

A política de reassentamentos das populações expropriadas articula-se com um 

conjunto de outras políticas, contudo é o “Programa de Indenização de Terras e Benfeitorias” 

que apresentou o maior conflito com a população diretamente afetada com a transposição do 

São Francisco a partir do início de sua execução, no entanto, tal política ainda se encontra em 

exercício desde maio de 2004, onde foi decretado de “utilidade pública e de interesse social 

para fins de desapropriação em favor da União, os imóveis de propriedade particular 

constituídos de terras, benfeitorias e acessões, inclusive o domínio útil dos terrenos foreiros” 

(BRASIL, 2004b)necessários à implantação da transposição do rio São Francisco. 

Ficou-se definido nos Decretos de Desapropriações de 19 de Maio de 2004 e 08 de 

Junho 2005,que todas as propriedades que estivessem na faixa de 2,5 km de cada lado dos 

canais seriam de utilidade pública e de interesse social para fins de desapropriação em favor 

da União, porém na 1ª etapa do PISF foi considerado para efeito de desapropriação somente 

as propriedades que se incluíram na faixa de 200 metros ao longo dos canais, 100 metros a 

cada lado. Nessa primeira etapa, das 1.889 propriedades que foram atingidas diretamente 
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pelas obras na 1ª etapa do projeto de transposição, 1.147 desses imóveis estavam incluídos no 

estado de Pernambuco, assim como mostra aTabela 02. 

 

 

TABELA 02: Propriedades rurais objetos de desapropriação (1ª Etapa) 

Município Imóveis 

Área 

Atingida 

(km²) 

Municipal 

(km²) 
% 

Cabrobó 201 23,87 1.658 1,44 

Salgueiro 268 51,21 1.634 3,13 

Verdejante 23 2,13 476 0,48 

Floresta 142 28,14 3.644 0,77 

Custódia 179 18,21 1.404 1,30 

Sertânia 334 15,01 2.422 0,62 

Total 1.147 138,57 11.238 1,23 

Total Geral 1.889 252,59 15.764 1,60 

Fonte: Ministério da Integração, 2005b. Elaboração: NUNES, P. P. L. N, 2014. 

 

 

Da participação dos estados na desapropriação, o estado de Pernambuco cedeu a 

maior área ao projeto, 7.720 ha, e entre os municípios atingidos em toda a transposição, 

Salgueiro (PE) foi um dos que maior impacto recebeu com as desapropriações, 5.100 ha
20

 

(BRASIL, 2005b). Com base no cadastro fundiário elaborado antes das obras da transposição, 

foi possível quantificar as famílias residentes na área desapropriada para posterior realocação 

e reassentamento, cujos dados são apresentados na Tabela 03, por município e por condições 

das famílias expropriadas. 

Como garantia às família diretamente afetadas com as obras da transposição, o 

Programa de Reassentamento objetivou na sua planificação garantir as condições para a 

reprodução social e econômica das famílias, pelo menos em situação similar ao que se 

encontrava antes nas suas respectivas propriedades. Para tal foram garantidos a titularidade de 

lotes produtivos e residenciais, infraestrutura básica hídrica e elétrica, acesso aos serviços 

sociais básicos de educação e saúde, sendo o caso até mesmo construindo escolas e postos de 

saúde, infraestrutura de apoio à produção, e a assistência técnica para quando retomarem as 

atividades produtivas (BRASIL, 2005c). 

 

                                                 
20

 Equivale a 3,02% de toda área do município, somente para a construção do canal. 
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TABELA 03: Propriedades e Famílias Proprietárias e Não-Proprietárias Afetadas 

Município 
Propriedades 

Afetadas 

Famílias residentes na área desapropriada 

Proprietários Não-Proprietários Total 

Cabrobó 201 8 35 43 

Salgueiro 268 57 97 154 

Verdejante 23 6 1 7 

Floresta 142 5 7 12 

Custódia 179 9 5 14 

Sertânia 334 49 34 83 

Total 

Pernambuco 
1.147 134 179 313 

Total Geral 1.889 273 572 845 

Fonte: Ministério da Integração, 2005b. Elaboração: NUNES, P. P. L. N, 2014. 

 

 

O Programa de Reassentamento das Populações foi concebido em 9 distintas etapas, 

envolvendo as atividade preliminares (cadastro, pesquisa socioeconômica, mapeamento etc.), 

elaboração do plano de reassentamento em conjunto com sua aprovação pela famílias 

afetadas, atividades preliminares para a transferência das famílias (cadastro de imóveis, 

utensílios e animais domésticos, distribuição dos lotes a partir de afinidades seletivas, etc.), 

projeto executivo e de construção das Vilas Produtivas Rurais (VPRs), transferência das 

famílias, apoio à reinserção socioeconômica das famílias, finalização do processo de 

reassentamento, principalmente  de famílias em situação de risco social, e por fim, o 

monitoramento e a avaliação do programa (BRASIL, 2005c). 

No estado de Pernambuco, cinco Vilas Produtivas Rurais (VPRs) foram implantadas 

entre maio e dezembrodo ano de 2010, dentre as 18 VPRs previstas no Programa de 

Reassentamentos. No Tabela 04 e na Figura 08 pode-se observar a distribuição e localização 

das VPRs por municípios em Pernambuco. 
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TABELA 04: Relação das Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no estado de Pernambuco 

VPR Município 
Famílias 

Reassentadas
21

 

Captação Cabrobó 17 

Baixio dos Grandes Cabrobó 83 

Negreiros Salgueiro 26 

Uri Salgueiro 45 

Queimada Grande Salgueiro 25 

Malícia Salgueiro 20 

Pilões Verdejante 25 

Salão Sertânia 38 

Total em Pernambuco 279 

Fonte: BRASIL, 2011. Elaboração: NUNES, P. P. L, 2014. 

 

 

FIGURA 08:Setor Residencial da VPR Uri, localizada em Salgueiro/PE. 

 
FONTE: NUNES, P. P. L, 2014. 

 

 

 

                                                 
21

 As VPRs Queimada Grande, Malícia e Salão ainda estão em fase de construção. 
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FIGURA 09:Localização das Vilas Produtivas Rurais (VPRs) no estado de Pernambuco. 

 
Elaboração: SANTOS, Márcio Reis. 
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O estágio da execução do “Programa de Reassentamentos das Populações”, através 

da construção das VPRs atualmente está em fase de finalização. Em Pernambuco nem todas 

as VPRs prometidas no programa estão construídas. Aquelas que estão construídas precisam 

de reparos e novas ações, principalmente em construção de serviços sociais essenciais, como 

um melhor acesso à água.  

Foi prometida a entrega de 1 lote para a produção agrícola à cada família 

reassentada, tendo uma média de 4 ha para agricultura de sequeiro e 1 ha lote irrigado, porém, 

desde o ano de 2010 até o momento, nenhum lote para agricultura foi entregue aos 

reassentados, mas, de acordo com a assistente social representante do Ministério da 

Integração, a entrega dos lotes de sequeiro estava acordado para dezembro de 2013 pela 

empresa licitada a fazer a demarcação e o Ministério da Integração
22

, mas a área irrigada 

somente seriam entregues após a construção da transposição.  

Nesse Programa estabelece que cada trabalhador realocado teria 5 anos para concluir 

o período de serem proibidos da venda dos lotes (residenciais e de produção agrícola), 

portanto faltariam somente pouco mais de um ano para liberação da comercialização dos 

lotes, o que deixa as VPRs em condições favoráveis às fortes especulações imobiliárias, por 

estarem próximas aos canais e aptas ao cultivo irrigado. Essa questão pode ser o fator 

primordial para completar o aumento da mobilidade do trabalho, onde constata 

principalmente a vulnerabilidade e dependência dos trabalhadores rurais reassentados, diante 

às obras da transposição ou outras políticas que necessite grande número de trabalhadores, 

mesmo quando ainda residiam em suas terras tradicionais até após serem expropriados para 

serem realocados em outras propriedades. 

Apreende-se, então, que o Estado capitalista, na sua lógica perversa como gestor da 

riqueza socialmente produzida, promove através desse Programa de Reassentamento das 

Populações um montante de trabalhadores expropriados à total subordinação do trabalhador 

rural ao mercado (circulação e consumo). Reassentados e um grande número de trabalhadores 

rurais que não tiveram suas propriedades afetadas diretamente pela transposição, são 

subjugados ao assalariamento nas frentes de trabalho de construção das obras. Centenas de 

trabalhadores rurais esperam diariamente a promessa de emprego, e mais outros milhares 

homens e mulheres camponesas já se submetem diariamente ao operariado da construção civil 

nas empresas que venceram a licitação para as obras. Como Sousa e Conceição (2010) reflete: 

 

 

                                                 
22

 Até fevereiro de 2014 ainda não tinha sido cumprido o acordo do prazo de entrega dos lotes. 
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A terra deixa de ser a condição da autonomia camponesa, para ser a terra de 

exploração desse mesmo camponês, que, desapropriado ou subordinado à 

lógica capitalista submete-se a realizar um trabalho que não é mais o valor 

de uso, realização e sim da desrealização.  

Sem a terra, ou mesmo sem condições de produzir, o capital cria a 

mobilidade do trabalho, pois, com esse tipo de desenvolvimento capitalista, a 

produção e reprodução do capital estão num lugar; e a reprodução da força 

de trabalho está fundamentalmente em outro lugar, portanto, a reprodução da 

força de trabalho está parcialmente separada da produção e da reprodução do 

capital (p. 43). 

 

 

Essa situação pode-se verificar, por exemplo, nas imensas filas de trabalhadores que 

diariamente aventuram o contrato de trabalho na empresa Mendes Júnior, no município de 

Salgueiro (PE) como mostra a Figura 09. São trabalhadores que não compreendem mais a 

terra como instrumento possibilitador de trabalho e solução de sobrevivência familiar, e que 

somente o “emprego” seria a segurança para os problemas do seu cotidiano. 

 

 

FIGURA 10:Trabalhadores em busca de emprego na Mendes Júnior, em Salgueiro/PE 

 
FONTE: NUNES, P. P L, 2013. 

 

Uma constatação que se examinou também é que todos os trabalhadores rurais 

reassentados, por ainda não terem recebido o título de posse dos lotes de agricultura de 
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sequeiro e irrigado, por tais lotes ainda estarem em demarcação pela instituição executora da 

obra, os mesmos não são considerados agricultores.  

Todos os reassentados perderam o direito a qualquer política destinada à agricultores: 

programas sociais do Governo Federal como o Garantia Safra e a Bolsa Estiagem, e do 

Governo Estadual como Chapéu de Palha e o Leite para Todos, além de direitos básicos como 

o pré-natal para as mães grávidas e a Aposentadoria por Comprovação de Atividade Rural ou 

a Aposentadoria por Idade Rural. Um ganho de beneficio mensal de por volta 1.200 reais 

ainda é que faz com que os reassentados continuem nas vilas, que na verdade poderiam ser 

chamadas de “improdutivas”, tanto por não ter o que se plantar, quanto por eliminar a 

possibilidade de prosseguirem sendo agricultores camponeses, assim como o eram antes das 

obras. 

 

 

O discurso da modernização do campo, ao tempo que reforça o processo da 

monopolização e da territorialização do capital, acentua a expulsão dos 

camponeses da unidade de produção familiar, à medida que permite o 

processo de subsunção do trabalho ao capital. Desprovidos de possibilidades 

da terra como condição de vida, o Estado, pela coação, impõe um discurso 

velado da submissão ao capital à medida que favorece a crescente 

mobilidade do trabalho (CONCEIÇÃO, 2007, p. 79). 

 

 

 

2.3 TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCONO DESENVOLVIMENTO 

HIDROAGRÍCOLA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.   

 

Para o Estado, o território é um elemento fundamental para a dinâmica do projeto de 

desenvolvimento capitalista, onde as relações políticas interdependem de outras múltiplas 

outras ações (econômicas, culturais, ideológicas etc.), organizadas para a reprodução do 

capital.  

Entretanto, o controle político-econômico do território não está no Estado, mas sim 

com as empresas e corporações instaladas nesse território. O Estado tem um papel 

fundamental nesse processo, o de administrar esse espaço, para firmar uma estabilidade 

social, legitimando a lógica capitalista. Os investimentos públicos rurais (barragens, estradas, 

açudes etc.), e os empréstimos bancários, são formas que o Estado se utiliza para forçar o 

agricultor a se transformar num empreendedor rural através das “possibilidades” de ser um 

“produtor proativo”. 
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A investida ideológica, política e midiática faz com que o Estado, gestor da riqueza e 

representante das corporações em expansão, promova a mobilidade migratória do trabalho 

para suprir a carência da força de trabalho nos investimentos realizados pelas corporações, 

como, por exemplo, no sertão nordestino. 

Nota-se que por intermédio do Estado, “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” (SOUSA, 2013, p. 239). 

Não a água em si, mas a sua utilização pôde ser concedida a usuários privados a 

partir de contratos denominados de “Outorgas”, com a criação da Lei Federal nº 9.433/97, que 

institui a Política Nacional de Recursos Hídricos: 

 

 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III, do 

art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Esse instrumento 

tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 

água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos.  

De acordo com o inciso IV, do art. 4º da Lei Federal nº 9.984, de 17 de junho 

de 2000, compete à Agência Nacional de Águas - ANA outorgar, por 

intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de 

água de domínio da União, bem como emitir outorga preventiva (ANA, 

2014)
23

. 

 

 

Esses contratos entre o Estado e as corporações, principalmente as que são ligadas ao 

agronegócio, evidenciam claramente a privatização e a mercantilização da água, ainda que 

seja somente por seu uso. A massificação desse tipo de prática desenvolvida em todo o país 

ratifica não somente o avanço do agronegócio, mas também do hidronegócio sobre as águas 

perenais, que antes tinha sua utilização pública e coletiva, tornando-se agora em um recurso 

privado. Águas que são apropriadas privadamente enquanto recurso propriamente econômico, 

que faz desse “bem” a possibilidade da criação de um novo tipo de indústria, sobretudo no 

sertão nordestino, a indústria das águas, incluindo todo tipo de beneficiamento econômico 

possível: irrigação, indústrias, hidroeletricidade, pesca industrial, terceirização ou concessões 

para abastecimento urbano, entre outros usos. 

A transposição do rio São Francisco é uma das políticas que integra toda a gama de 

usurpações financeiras sobre as águas, tendo como maior finalidade a manutenção e o suporte 

hídrico dos grandes açudes da região nordeste, como o Castanhão (CE), Açu (RN), Boqueirão 

                                                 
23

 Disponível em: http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/uorgs/sof/geout.aspx 
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(PB) ePoço da Cruz (PE), mesmo tendo evidências que a plena efetivação hídrica de tais 

açudes, entre outros menores e outros reservatórios que estão sendo construídos, provocará 

localmente a salinização do solo, e ainda, misturando-se com as águas já poluídas do rio São 

Francisco, prejudicará as águas doces retidas abaixo dos sedimentos arenosos dos leitos dos 

rios dependentes (AB‟SABER, 1999). 

A política de construção de açudes e represas não é nova no semiárido brasileiro, 

tanto quanto não é novidade a sua utilização privada por fazendeiros latifundiários que 

dominam as referidas localidades. A partir de fichas técnicas
24

 do Departamento Nacional de 

Obras Contra às Secas (DNOCS), todos os referidos reservatórios acima, tem como finalidade 

central o suprimento de água à projetos de irrigação. Na ficha técnica do açude do Açu (RN), 

o DNOCS destaca “sobretudo o aproveitamento hidroagrícola das terras aluviais do vale, 

assim como os chapadões dos tabuleiros das encostas, cuja irrigação promoverá o 

desenvolvimento agrícola em uma área com cerca de 25.000 ha” (DNOCS, 2012). 

A agricultura irrigada está sendo priorizada no sertão nordestino pelos dois últimos 

governos (Lula da Silva e Dilma Rousseff), incluindo secretarias específicas como é o caso do 

Ministério da Integração Nacional, no sentido de transformar o semiárido na mais nova e 

promissora fronteira agrícola do país. Confirmando expectativas, no Projeto Básico 

Ambiental (PBA), já são previstos as possíveis áreas com potencialidades à agricultura 

irrigada a partir do zoneamento da área de 2,5 km nas margens dos canais (totalizando no 

mínimo 5 km de largura). Sendo que, nesse estudo realizado no Projeto Básico Ambiental, 

somente no estado de Pernambuco terão cerca de 80 mil hectares de terras agricultáveis 

(BRASIL, 2011), reforçando assim o desenvolvimento de um projeto hidroagrícola para o 

semiárido brasileiro. 

O hidro-agronegócio no vale do Submédio São Francisco, em especial nos 

municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, recebe uma referência científica nos estudos 

constituídos pela pesquisadora e professora Dr.ª Áurea Dias de Souza. Desde o ano de 2006 a 

pesquisadora já tinha publicado em seu trabalho de Dissertação de Mestrado sobre o processo 

de expansão do capitalismo no campo e a resistência da unidade de produção familiar, 

reforçando em seus estudos a forte utilização das águas do rio São Francisco pelo 

Agronegócio, nos perímetros de irrigação no Polo Juazeiro/Petrolina. E em sua Tese Doutoral, 

a pesquisadora comprovou que a produção da riqueza pela expansão do agro-hidronegócio, 

                                                 
24

 As Fichas Técnicas dos reservatórios tem por objetivo apresentar, de forma concisa e padronizada, 

informações sobre os açudes e reservatórios construídos e/ou gerenciados pelo DNOCS, tendo como principais 

informações a finalidade, a capacidade máxima e mínima, características hidrológicas e demais características 

básicas. 
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apoiado e incentivado pelo Estado, produz a subtração da riqueza para os trabalhadores no 

vale do Submédio São Francisco.  

 

 

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 da 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 (SOUSA, 2013, p. 99). 

 

 

A pesquisadora elucida, então, que a terra e a água passam a ser apropriadas pelo 

capital com o objetivo claro de extração da renda fundiária, fazendo um paralelo separador 

entre o lugar de reprodução do trabalhador e o lugar de reprodução do capital. 

 

 

[...] a terra e 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 geram lucro. Nesse caso, o que está em jogo é a renda da 

terra, uma vez que os capitalistas não tem interesse diretamente nos bens 

naturais, mas aquilo que eles podem gerar – a renda. Então, quando ele se 

apropria da terra e água é interessado nos frutos que dela são gerado. Por 

essa razão, a terra e a água levantam um obstáculo à atividade capitalista, 

porque, sem elas, o capital não pode subordinar a agricultura (SOUSA, 2013, 

p. 240-241). 

 

 

Mesmo não cabendo um paralelo entre as políticas no vale do Submédio São 

Francisco, o processo de construção do projeto de transposição do rio São Francisco se 

assemelha com a efetivação dos perímetros de irrigação no Polo Juazeiro/Petrolina, 

apresentado nas pesquisas de Sousa (2006; 2013): agricultores que nunca trabalharam uma 

agricultura irrigadacom alta tecnologia em suas terras; trabalhadores que receberam lotes que 

variam de cinco a seis hectares, sendo obrigados a plantarem o que o mercado exigir em cada 

momento; a manutenção da agricultura solicitada pelas exigências do mercado se tornou 

inviável financeiramente; abertura direta ao hidro e agronegócio, ou por meio da 

territorialização das corporações direto nos limites das grandes obras hídricas, ou através da 

monopolização das terras, que outrora foram para sobrevivência familiar camponesa, agora 

para a extração de renda capitalista por meio da obtenção massiva do lucro ao capital. 

Para a (re)produção do capital, a terra e a água são consideradas como recursos ao 

desenvolvimento da economia, principalmente na forma de produtores de commodities, 
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apropriados para beneficiar o setor hidroagrícola e agroindustrial. No caso da transposição sua 

utilização não é incerta, tem um direcionamento certeiro, ser o impulsionador de Polos 

exportadores de commodities de competitividade internacional. 
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SEÇÃO 3 

 

EXPROPRIAÇÃO, DESINTEGRAÇÃO E APASSIVAMENTO: 
A SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DIANTE 

DOS IMPERATIVOS DO CAPITAL 
 

 

O modelo de desenvolvimento idealizado e concebido para o nordeste brasileiro e, 

especificamente, para o sertão nordestino, apresenta a terra e a água como fatores essenciais 

de produção, porém engendrada na relação econômica capitalista onde resulta 

impreterivelmente na crescente concentração da terra e concentração da riqueza socialmente 

produzida no campo. A transposição do rio São Francisco, como investimento estatal em 

capital constante, se aporta como mais um dos instrumentos para a mercadorização da terra e 

da água e o consequente modelo de crescimento agroexportador. 

No aprofundamento e sofisticação da indústria da água tendo como finalidade 

primordial o hidro-agronegócio, acarretando a ampliação da concentração fundiária e da 

secular dominação política, vinculam-se na planificação e concretização da transposição no 

sertão nordestino: 1)empresas transnacionais da construção civil e do hidro-agronegócio, 

bancos privados e estatais e instituições financeiras multilaterais; 2) instituições do Estado, 

desde o nível municipal e estadual ao nível federal, tal como os representantes do Ministério 

de Integração Nacional, do INCRA, da Codevasf, do Exército e de empresas prestadoras de 

serviços terceirizados; 3) e trabalhadores rurais, entre eles os ribeirinhos, posseiros, indígenas, 

remanescentes de quilombo, assalariados do campo e da construção civil, além das 

associações e organizações não-governamentais e movimentos sociais do campo. 

O primeiro grupo é a própria personificação do capital financeiro instaurado no 

espaço agrário. As empresas ganhadoras das licitações para as obras de infraestrutura e 

engenharia da transposição são enormes grupos financeiros e acionistas em negócios e 

investimentos. Os maiores conglomerados empresariais na construção da transposição do rio 

São Francisco são a Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., Grupo OAS, Grupo 

EncalsoDamha e o Grupo Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A. 

Além das transnacionais ligadas à construção da transposição, especificamente no 

sertão pernambucano, outros grandes conglomerados se tornaram ativos nos últimos anos 

vinculados à infraestrutura, como é o caso da Organização Odebrecht atuando na construção 
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da Ferrovia Transnordestina (obra que ligará os municípios do sertão central nordestino ao 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém na Grande Fortaleza/CE e ao Complexo Industrial 

Portuário de Suape em Ipojuca/PE).  

Todos esses referidos conglomerados possuem um arsenal de diferentes grandes 

empresas atreladas a variados ramos de serviços e investimentos, onde investem desde a 

construção civil, à administração de concessões de estradas, estádios e aeroportos, até mesmo 

abertamente no ramo do agronegócio (agricultura, pecuária e produção de sementes 

transgênica e fertilizantes, entre outros setores). 

 

 

FIGURA 11:Canteiro de obras da Mendes Júnior em Salgueiro/PE 

 
FONTE: JC Online,publicado no dia 05 de fevereiro de 2012. 

 

 

O conglomerado da Mendes Júnior, por exemplo, conta com um grande quantitativo 

de empresas ligadas aos segmentos de óleo e gás, onde atuam da construção de refinarias, 

plataformas de extração de petróleo, terminais e unidades de processos petroquímicos e dutos; 

nos segmentos industriais, prestando serviço na construção e montagem industrial de 

siderúrgicas, mineradoras e termelétricas; e empresas nos segmentos de infraestrutura, 



91 
 

operando na construção civil de grande porte. Nas obras da transposição a Mendes Júnior 

Trading e Engenharia S.A. está atuando na execução de obras civis, instalação, montagem e 

testes de todo o trecho que percorrerá o Eixo Norte nos municípios de Cabrobó, Verdejante e 

Salgueiro, em Pernambuco.  

Além das empresas ganhadoras das licitações para a construção da transposição e da 

Ferrovia Transnordestina, estão também em instalação as empresas atreladas diretamente ao 

hidro-agronegócio, viabilizada a sua territorialização a partir do anúncio da efetivação do 

projeto de transposição. 

Um acordo firmado desde o ano de 2007 entre a Petrobras Biocombustível, a 

Odebrecht Agroindustrial, a Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S/A e os 

conglomerados japoneses Toyota Tsuho Corporation (membro do Toyota Group) e o Itochu 

Corporation (membro do Itochu Group), uma das maiores empresas do mundo em produção 

de biocombustíveis, está avaliando o potencial de produção de bioetanol, biodiesel e 

bioeletricidade, a partir da cana-de-açúcar e diversas oleaginosas a serem produzidas no sertão 

pernambucano com a efetivação do Ramal do Entremontes no Eixo Norte da transposição do 

rio São Francisco e do Canal do Sertão, um novo ramal adutor transposto diretamente do lago 

da represa de Sobradinho também para o sertão pernambucano
25

.  

O BNDES, em nota técnica, também apresentou o sertão nordestino como sugestão 

para uma expansão do setor de biocombustíveis, com vistas para a exportação. A Codevasf, 

Companhia para o Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, aposta 

também que os grandes grupos transnacionais e multinacionais na construção de novas usinas 

vão se instalar no sertão nordestino, considerado pela companhia como uma região de “terra 

barata” e água abundante para a produção de cana irrigada no país. 

 

 

Para transformar os perímetros irrigados no novo pólo de produção de 

biocombustíveis, a Codevasf estima uma demanda de R$ 7 bilhões em 

investimentos públicos e privados. Nos últimos meses, a estatal tem se 

dedicado a promover „road shows‟ técnicos na região com investidores 

potenciais para mostrar o tamanho das áreas disponíveis para o plantio de 

cana e citros e as vantagens da produção irrigada em parceria com pequenos 

e médios produtores instalados nos arredores dos projetos. Os locais já foram 

visitados por executivos das tradings japonesas Mitsui e Itochu, da 

americana Cargill, da francesa Louis Dreyfus Commodities e das usinas 

brasileiras Coruripe (AL) e Monte Alegre (MG), além de dirigentes da 

União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica). Todos 

interessados em produzir álcool para exportação. „O boom da agroenergia no 

                                                 
25

 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2007/07/313853-petrobras-fecha-parceria-com-empresas-para-

producao-de-biocombustiveis.shtml 
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mundo abriu esse imenso horizonte e vai nos ajudar a transformar as regiões 

sob influência dos projetos com condições melhores para os pequenos 

produtores‟, diz o diretor de Infra-Estrutura e Irrigação da Codevasf, 

Clementino Coelho (FGV, 2014)
26

. 

 

 

Apesar dos estudos de viabilidade técnica nos municípios do sertão pernambucano, 

serão os estados receptores das águas transpostas, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, os 

maiores afetados com o crescimento da territorialização de empresas transnacionais (capital 

financeiro) no campo. Por exemplo, a região onde está instalado o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém será um dos receptáculos das águas transpostas do rio São Francisco 

através do Eixo Norte até o rio Jaguaribe e o Açude Castanhão, no Ceará, que também 

transpõem suas águas pelo Canal da Integração (CE) até o Complexo do Pecém, para 

abastecer grandes indústrias multinacionais sendo instaladas: a Companhia Siderúrgica do 

Pecém (CSP), uma parceria entre a empresa transnacional Vale S.A. e as sul-coreanas 

Dongkuk Steel Mill Corporation e a Pohang Iron and Steel Company;a refinaria de petróleo 

Premium II, da Petrobras; a Usina Termelétrica Energia Pecém, um consórcio entre o Grupo 

EDP Energias de Portugal e o Grupo EBX; a usina termelétrica UTE Pecém II, do Grupo 

EBX; e outras empresas de produção de cimento, de cerâmica, de plástico e de materiais 

industriais. 

Outro grupo que se apresenta é formado pela representação direta do Estado, tanto 

como gerência de investimentos, quanto na mediação de conflitos para a concretização da 

transposição do rio São Francisco. Entre todas as instituições, secretarias e ministérios, Justiça 

Federal e Ministério Público, Universidades e agências de pesquisa, o Ministério da 

Integração Nacional, a Codevasf e o Exército são os órgãos responsáveis pela consolidação de 

todo o projeto de construção e funcionamento da transposição do rio São Francisco. 

Aprovado pelo decreto presidencial em 2003, o Ministério da Integração Nacional 

(MI) estabeleceu como uma de suas competências, tanto a formulação e condução da política 

nacional de irrigação, quanto as obras contra as secas e de infraestrutura hídrica, tendo como 

objetivo estratégico expandir a área irrigada do país e, conjuntamente, garantir a segurança 

hídrica. 

Em 2011, o governo de Dilma Rousseff avaliou através da execução do MI que era 

necessário dar maior prioridade nas questões relacionadas à gestão dos recursos hídricos e da 

irrigação asseverando a uma adequada coordenação e expansão das modalidades privadas e 
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das Parcerias Público-Privadas (PPP), sobretudo na região nordeste brasileira. Neste contexto, 

o Ministério da Integração Nacional deverá 

 

 

[...] elevar a nível de Secretaria Nacional de Irrigação, as atividades 

correlatas ao setor Hidro-Agrícola, com a conseqüente dinamização da 

atuação de seus organismos setoriais vinculados – DNOCS e CODEVASF, 

com os seus mandatos estendidos para cobrir necessidades regionais, 

inclusive a gestão da Transposição de Águas do Rio São Francisco, para o 

Nordeste Setentrional (BRASIL, 2014b)
27

. 

 

 

Para o Governo Federal as ações de execução e gestão hídrica e de irrigação no país 

serão tomadas pelo MI em conjunto com outros ministérios e outras instituições do setor 

público federal e estadual, compartilhando a responsabilidade ainda entre a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias 

(EMBRAPA), a Agência Nacional de Águas (ANA), o Banco Mundial (BIRD), a 

Organização das Nações Unidaspara Agricultura e Alimentação (FAO) e outros organismos 

de cooperação internacional. Para o ex-ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra 

Coelho, o MI está determinado para dar andamento ao desafio do governo, considerando “o 

imenso potencial dedesenvolvimento do interior do país com o uso da irrigação, dando esteio 

à criação de novas fronteiraspara o agronegócio nacional, resultando, sobremaneira, no 

aumento sustentável da produção dealimentos, energia e oportunidades de negócios” 

(Ibidem). 

Em Março de 2014, realizando vistoria das obras da transposição em companhia de 

uma comitiva com mais de 30 empresários nordestinos e representantes de sindicatos 

patronais, como a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e a Federação da 

Agricultura e da Pecuária do Rio Grande do Norte (FAERN), o atual ministro da Integração 

Nacional Francisco José Teixeira, engenheiro civil e mestre em Recursos Hídricos, monitorou 

o andamento das construções e apresentou à comitiva empresarial o projeto de transposição 

visando garantir a segurança hídrica no sertão e agreste nos estados envolvidos com a 

construção (BRASIL, 2014c). 

Além do Ministério da Integração Nacional, uma das instituições do Estado mais 

necessárias para a consolidação da construção da transposição foi o Exército Nacional, através 

do 2º e 3º Batalhão de Engenharia da Construção, respectivamente, noEixo Norte e noEixo 

Leste. Necessária não somente em relação à produção de infraestrutura de grande porte, mas 
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também principalmente na contenção do crescente número de conflitos de terra e por água na 

região, principalmente nas localidades indígenas onde os canais estão passando. Empresas de 

construção civil no caso de contratadas para essas áreas poderiam não realizar os trabalhos 

licitados, sendo assim, para garantia da ordem civil necessitou militarizar o problema político. 

 

 

FIGURA 12:Placa publicitária de obra conjunta entre o Exército e o MI em Cabrobó/PE 

 
FONTE: NUNES, P. P. L. Jan. 2014. 

 

 

Outra importante instituição é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que apesar de não ter participado ativamente no início 

das obras, terá um papel fundamental na conclusão e funcionamento da transposição do rio 

São Francisco. A partir de Março de 2014, a Codesvasf passou a ser a operadora oficial, 

recebendo a infraestrutura implantada pelo Ministério da Integração Nacional (MI), como 

canais, estações de bombeamento, aquedutos e túneis, e exercendo as atividades de gestão, 

operação e manutenção das estruturas da transposição. 
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A Codevasf é uma empresa pública, vinculada ao MI, que movimenta investimentos 

públicos principalmente na implantação de projetos de irrigação. Através de Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) a empresa pública tem realizado acordos para viabilizar grandes 

projetos de irrigação no Vale do São Francisco. Esse aporte na Codevasf em gerenciar tal 

projeto reforça a certeza de que a finalidade colocada como de “usos múltiplos”, terá a 

irrigação a força impulsionadora maior. 

A área de atuação da gerência da Codevasf será delimitada no que foi denominado 

por decreto presidencial de “Região da Integração”, compreendendo os municípios 

abastecidos pelas estruturas hídricas interligadas aos eixos Norte e Leste e seus respectivos 

canais, inseridos nas bacias e sub-bacias receptoras de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Ceará. 

O terceiro grupo é formado por quem na sua maioria foram despossuídos de todos os 

meios de sobrevivência e se submetem a vender a sua força de trabalho em troca de salários, 

ou também aqueles que de algum modo subordinam direta ou indiretamente sua produção ao 

capital financeiro (transnacionais e multinacionais ou às instituições financeiras de crédito), 

são o que podemos denominar de sujeitos assujeitados ao capital
28

. Entre esses trabalhadores 

rurais estão os ribeirinhos pescadores, indígenas, quilombolas, assalariados do campo e da 

construção civil, cada grupo social com suas particularidades no modo de vida e no papel da 

organização social do trabalho e com diferenças no processo histórico de dominação, 

subordinação e sujeição do trabalho ao capital. Conjuntamente, além dos trabalhadores rurais, 

encontram-seas associações, organizações não-governamentais e os movimentos sociais do 

campo que, mesmo com as suas limitações políticas, fazem um contraponto ao capital e ao 

Estado.  

De acordo com os cadernos de Conflito no Campo da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), de 2005 a 2011, na região do Submédio São Francisco, os conflitos pela água 

obtiveram um crescimento entre os últimos anos, sendo um reflexo das ameaças de 

expropriações, dos não cumprimentos de procedimentos legais, do impedimento de acesso à 

água, e principalmente, das divergências do projeto de transposição, a partir do início da 

construção dos canais. 

Desde a mobilização das empresas de estudos ambientais e demarcação das obras da 

transposição nas áreas afetadas, membros de movimentos sociais, da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), ambientalistas e cientistas, de forma incisiva, levavam à público uma análise 
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diferente do Estado acerca de tais obras: a transposição é socialmente injusta, espacialmente 

insignificante e que vem sendo conduzida de forma arbitrária.  

Marchas, caravanas e ocupações aos canteiros da obra marcaram os anos depré-

construção das obras. Em 2005, mais de setecentas famílias indígenas protestaram em 

Cabrobó/PE contra a diminuição do acesso à água, divergindo assim contra a transposição. 

Em 2007, ano de início das obras, quase duas mil famílias entraram em conflito pela água, 

discordando do projeto de transposição, e mais de quinhentas famílias indígenas protestaram 

contra a desconstrução histórico-cultural provindo também com a obra (CPT, 2008).  

Em maio de 2010, depois das obras já estarem em andamento no município de 

Floresta/PE, cinquenta famílias expulsas do Assentamento Serra Negra, entraram em conflito 

reivindicando um projeto de reassentamento, e em outubro do mesmo ano, de forma 

descentralizada, mais de mil famílias entraram em conflito pela água em Betânia/PE, 

Cabrobó/PE e Floresta/PE, também divergindo da obra. E em fevereiro de 2011, na 

comunidade Jatobá, no município de Cabrobó/PE, cento e dezesseis famílias entraram em 

conflito por não cumprimento de procedimentos legais, em relação à construção de uma 

barragem na localidade, divergindo assim da obra de transposição que já tinha começado e 

que também já refletia o real sentido ideológico da desigualdade de acesso à água (CPT, 

2011; CPT, 2012).  

De todos os povos indígenas que entraram em conflito com as obras da transposição 

do rio São Francisco, nove etnias de trabalhadores rurais estão sendo os mais diretamente 

atingidos. Estes povos se localizam nas terras tradicionais das etnias indígenas Truká 

(Cabrobó/PE), Tumbalalá (Curaçá/BA) e Anacé (Caucaia e São Gonçalo do Amarante/CE), 

no Eixo Norte da transposição, e Pipipã (Floresta/PE), Kambiwá (Floresta/PE), Pankararu 

(Tacaratu/PE), Tuxás (Inajá/PE), Xocó (Porto da Folha/SE) e Kariri-Xocó (Porto Real do 

Colégio/AL) no Eixo Leste da transposição. Além de terem suas terras invadidas para a 

construção dos canais, representantes do Estado ainda questionam a veracidade identitária 

dificultando a regularização fundiária de direito aos trabalhadores rurais indígenas (CIMI, 

2014)
29

. 

Os Trukás, por exemplo, estão tendo parte de suas terras afetadas pela construção da 

embocadura do canal que as dividirá ao meio diminuindo as áreas agricultáveis e, além disso, 

as empresas juntamente com o Exército estão usando parte de suas terras para instalação de 

canteiros de obras. Afora os problemas em relação às suas terras, houve um aumento do 
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alcoolismo, da prostituição e do assalariamento temporário, como ocorre também com os 

povos Tumbalalás na margem baiana do rio. Entretanto, as mobilizações dos povos Trukás se 

arrefeceram após o início da construção da transposição.  

Além da pressão política de terem que aceitar a transposição em troca da efetivação 

da demarcação de suas terras, também pode avaliar que tal arrefecimento da luta dos 

Trukásaconteceu no mesmo período da eleição de Aurivan dos Santos Barros, conhecido 

como Cacique Neguinho Truká, em 2008, para vereador do município de Cabrobó/PE pelo 

Partido Social Democrático (PSD), sendo o mais bem votado e consequentemente o 

presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Atualmente, no seu segundo mandato e forte 

aliado do prefeito do município, o vereador Neguinho Truká, que antes era um ferrenho 

opositor da transposição, mesmo ainda sendo um líder para o povo Truká no tocante à 

demarcação de terras indígenas, atualmente apresenta em seu discurso a necessidade do 

diálogo com o Estado
30

. 

 

 

FIGURA 13:Comitiva do Exército visita a Aldeia Truká, em Cabrobó/PE 

 
FONTE: BRASIL, 14º Batalhão Logístico, 2011

31
. 
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manifestantes-se-encontra-em-brasilia/ 
31

 http://www.14blog.eb.mil.br/paginas/truka.html 



98 
 

 

 

Nos anos que seguiram a construção da transposição o envolvimento do Exército e 

dos povos Truká foi de trégua em relação aos conflitos, firmadas através de “ações cívico-

sociais” realizadas pelo Exército Nacional em parceria com os povos indígenas, assim como 

mostra a Figura 12 e a referência citada na página virtual do 14º Batalhão Logístico do 

Exército (2014d): 

 

 

Todos os moradores foram unânimes em solicitar que o Exército faça 

novamente uma ação cívico-social (Aciso) na ilha da Assunção, conforme já 

ocorreu em outros anos. Em especial, o Professor [...] pediu que a tropa o 

ajudasse a fazer uma cobertura de palmeira em local para servir de sala de 

aula para ensinar sua arte. Na despedida, o Cel[...]Cmt 14º B Log, foi 

presenteado pelo professor e artesão com uma borduna dos truká e retribuiu 

a acolhida com a distribuição de brindes institucionais a todos os que o 

acolheram e à sua comitiva (BRASIL, 2014d)
32

. 

 

 

Além dos povos indígenas, várias comunidades remanescentes de quilombo também 

serão atingidas pela transposição. Das 121 comunidades já cadastradas no Ministério da 

Cultura (MinC) que se autodeclaram como remanescentes de quilombo no estado de 

Pernambuco, mais de quarenta comunidades estão presentes nos municípios presentes nas 

áreas de influência direta e indireta da transposição, principalmente nos municípios de 

Custódia, Mirandiba, Cabrobó, Betânia, Salgueiro, Carnaubeira da Penha e Floresta 

(PALMARES, 2014)
33

. 

Uma das comunidades remanescentes de quilombo mais atingida pela transposição 

será a comunidade de Santana, no município de Salgueiro/PE. O canal do Eixo Norte 

atravessa 17 quilômetros dentro da comunidade de Santana, dividindo os trabalhadores das 

áreas agricultáveis e separando o barreiro que servia para sedentação animal. Muitos 

trabalhadores rurais, na maioria jovens de 18 a 29 anos, abandonaram a comunidade para 

trabalhar nas empresas de construção das obras da transposição, ou mesmo, nos perímetros de 

irrigação em Petrolina/PE e Juazeiro/BA. Para os moradores da comunidade de Santana, isso 

fez diminuir a participação dos jovens na vida comunitária e o alcoolismo aumentou 

drasticamente nessa faixa etária (BRASIL, Daniel R., 2011). 

Em conjunto às lutas dos indígenas e remanescentes de quilombo, diversos outros 

trabalhadores atingidos pela transposição também entraram em conflito com o capital e o 
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Estado, tais quais os ribeirinhos de rios, riachos e vazantes da bacia e sub-bacias do Submédio 

São Francisco, que tiveram seus meios de sobrevivência privados ou extintos, e os assentados 

rurais pelo Incra, tanto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) quanto da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco (FETAPE), que 

tiveram seus assentamentos direta ou indiretamente atingidos, como é o caso do 

Assentamento Serra Negra, em Floresta/PE. 

Na vanguarda dos conflitos diretos ocorridos principalmente antes e no início da 

construção da transposição estiveram presentes organizações, pastorais e movimentos sociais 

que apresentaram uma importante participação e condução nas lutas principalmente contra o 

Estado. Entre tais organizações e movimentos destacam-se o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), o Movimento 

dos Pequenos Agricultores (MPA), a Via Campesina, o Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Cáritas Brasileira, a Articulação no Semiárido 

Brasileiro (ASA) e a Articulação Popular do São Francisco (APSF). 

 

 

FIGURA 14: Caravana de movimentos sociais contra a transposição em Cabrobó/PE 

 
FONTE: Articulação Popular do Baixo São Francisco, 2007. 
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Após o início da construção dos canais da transposição, diversas determinações 

fizeram com que as organizações e os movimentos, mesmo continuando contrários à 

transposição, não pudessem dedicar a mesma força que apresentavam anteriormente. Porém, a 

CPT ainda é uma das organizações que apresenta uma importante participação contrária à 

transposição junto aos trabalhadores rurais, especialmente nos municípios de Sertânia e 

Custódia, com o apoio de agentes pastorais, e que não retira do objetivo tático a luta contra a 

transposição. 

Todavia, no Submédio São Francisco, por conta do projeto de construção das 

barragens hidroelétricas de Pedra Branca e Riacho Seco, o MAB está atuando principalmente 

da Barragem de Sobradinho até os municípios de Orocó e Santa Maria da Boa Vista, em 

Pernambuco. O MST continua suas lutas reivindicando o direito à terra, sem especificamente 

destinar força contra a transposição. A ASA dedica sua participação nos municípios atingidos 

pela transposição com o intuito de apresentar a estratégia de convivência com o semiárido, 

principalmente reforçando as políticas sociais de criação de cisternas de placas, mas também 

não tem um enfrentamento direto junto aos trabalhadores contra à transposição. 

Desde 2010 que não há nenhuma grande mobilização coletiva especificamente 

contrária à transposição do rio São Francisco. Mesmo acontecendo anualmente encontros e 

romarias que reúnem trabalhadores e movimentos ligados à questão da água, o mais recente 

encontro que reuniram os atingidos pela transposição dos quatro estados de influência das 

obras, para discutir proposições relacionadas à questão do projeto em si ocorreu no município 

de Campina Grande/PB,em Junho de 2010. Depois desses anos de construção dos canais da 

transposição, nenhum outro levante de grande proporção no conjunto dos trabalhadores, 

organizações e movimentos sociais sobrevieram questionando especificamente a transposição 

e sua finalidade central. 

Ao contrário, com a chegada das grandes construtoras e a possibilidade de emprego 

como possível garantidor para sobrevivência familiar, em todos os municípios que estão 

sendo diretamente atingidos pela transposição, significantes quantidades de trabalhadores 

rurais se candidatam e começam a trabalhar para as empresas de construção das obras. 

Centenas de trabalhadores rurais, fetichizados pela carteira de trabalho e com desejo ao 

assalariamento como única condição de vida, se submetem todos os dias, de segunda à 

sábado, a estarem na fila nos portões das empreiteiras instaladas nos municípios. Na maioria 

das vezes são contratos de três meses, que podem ser prolongados por tempo indeterminado, 

de um salário mínimo mensal. 
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O município de Salgueiro/PE é um modelo avassalador do que está acontecendo no 

sertão pernambucano: mesmo já tendo sido contratados milhares de trabalhadores rurais para 

as frentes de trabalho da transposição do rio São Francisco, pela Mendes Júnior, para as 

frentes de trabalho da Ferrovia Transnordestina, pela Odebrecht, para a fábrica de dormentes 

da Transnordestina Logística S.A., como também temporariamente contratados para o 

comércio e serviços por conta da presença dessas grandes empresas no município, ainda mais 

centenas de trabalhadores rurais todos os dias estão em frente das empresas e fábricas na 

espera de serem convocados para se assalariarem. 

No portão da Mendes Júnior, por exemplo, trabalhadores e trabalhadoras rurais 

chegam do município de Salgueiro/PE e de outros municípios do alto sertão pernambucano, 

como por exemplo, Terra Nova, Mirandiba, Verdejante, Serrita e Cedro, em Pernambuco. Por 

conta do calor do sol, tais trabalhadores ficam esperando de seis horas da manhã até às 14 

horas, até quando não suportarem mais esperar.  

Ao contrário das mobilizações e manifestações populares ocorridas antes das 

construções da transposição, atualmente vem ocorrendo um grande número de manifestações 

de trabalhadores rurais pedindo ao Estado que regulamente o direito de se empregarem nas 

empresas instaladas na região. Os municípios de Cabrobó e Salgueiro, em Pernambuco, foram 

os que tiveram maior índice de tais reinvindicações: fechamento de rodovias, queima de 

pneus nas estradas de passagem dos carros e caminhões das empresas construtoras, atos no 

Ministério Público, entre outras ações. 

A pressão dos trabalhadores rurais nesses dois municípios foi tão forte, que o 

Ministério Público já interviu na questão, chamando as partes: Empresa, Polícia e Sindicato 

de Trabalhadores Rurais (STR), para fazerem um acordo sobre o problema instaurado. No 

município de Cabrobó/PE, o acordo já foi firmado entre a empresa Mendes Júnior e o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais em um Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta (TAC) perante o Promotor de Justiça de Cabrobó, com obrigações a serem 

cumpridas pelas partes: 1) A empresa Mendes Júnior a partir da assinatura do TACse 

comprometeu a dar prioridade de contratação para as obras de transposição do rio São 

Francisco a trabalhadores rurais do município de Cabrobó/PE; 2) os trabalhadores rurais, 

representado pelo STR, se comprometem a não fazer fechamento de ruas, de estradas, de 

canteiros de obras, ou qualquer tipo de movimento que atrapalhe as obras da transposição; 3) 

e a Polícia Militar do Estado de Pernambuco fará a fiscalização do Termo de Compromisso de 

Conduta. 
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FIGURA 15:Protesto realizado por trabalhadores rurais em Salgueiro/PE para prioridade de 

trabalhadores rurais do município na contratação de empregos nas obras da transposição 

 
FONTE: Na Rota da Notícia, Out/2013. 

 

 

Tais circunstâncias fazem avaliar o agravamento do processo de expropriação dos 

trabalhadores rurais de todo e qualquer tipo de sobrevivência que não seja espontaneamente 

subordinado para a acumulação do capital. São trabalhadores que percebem a solução dos 

seus problemas no fetiche da carteira de trabalho assinada, desintegrando de vez toda a forma 

de contraposição ao que se está sendo instaurado enquanto poder dominante, estabelecendo 

cada vez mais uma igualização na reestruturação produtiva do sertão nordestino no sistema 

escalar do capital. 
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3.1 DA EXPROPRIAÇÃO DO TRABALHO/TRABALHADOR À SUBORDINAÇÃO 

NA ACUMULAÇÃO DO CAPITAL 

 

O trabalho é “indispensável à existência humana – quaisquer que sejam as formas de 

sociedade –, é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem 

e a natureza e, portanto, de manter a vida humana” (MARX, 2011, p. 64-65). A natureza, 

modificada pelo trabalho, é a condição da manutenção da existência do homem. Portanto, 

sendo a síntese homem-natureza, o trabalho se diferencia como uma nova relação natural, 

uma relação que aproxima o novo sujeito à produção de uma nova natureza. O trabalho é o 

elemento fundamental desse entendimento, que deslumbra no homem um ser ao mesmo 

tempo natural e humano. 

O desenvolvimento contraditório da apropriação tanto do trabalho quanto do 

trabalhador, através do controle da produção e distribuição de mercadorias, fez com que a 

produção de troca ascendesse à reprodução capitalista. No modo capitalista de produção, a 

lógica de produzir valores-de-uso tornou-se intrínseca à produção de valores-de-troca, de 

forma que a necessidade humana não se coloca como primordial, mas sim, a necessidade 

basilar do capital: extrair mais-valia até a última gota de sangue de cada trabalhador. Os 

objetos úteis à sobrevivência humana, produtos do trabalho, passaram a ser acrescidos de 

valor, a partir da forma de valor-de-troca, transformando-os em mercadorias, extinguindo-se a 

geração de produtos exclusivamente como valores-de-uso. As mercadorias tornam-se objetos 

de satisfação das necessidades humanas, diretamente (como meio de subsistência) e/ou 

indiretamente (como meio de produção) (Idem). 

Deste modo, para Marx, como a mercadoria é produto do trabalho e o tralhado é a 

substância do valor, é imprescindível que um valor excedente seja extraído do trabalho, para 

que o ciclo reprodutivo do capital não arrefeça; para o seu crescimento, torna-se necessária a 

expansão da acumulação do capital. Portanto, 

 

 

o capital se volta para a superfície do solo em busca dos recursos materiais; a 

natureza torna-se um meio universal de produção, de modo que ela não 

somente provê o sujeito, o objeto e os instrumentos de produção, mas ela é 

em sua totalidade um acessório para o processo de produção. [...] A 

produção capitalista (e a apropriação da natureza) é acompanhada não pela 

satisfação das necessidades em geral, mas pela satisfação de uma 

necessidade em particular: lucro (SMITH, 1984, p. 95-96). 
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Em favor da acumulação do capital, o trabalho foi sendo subsumido, subordinado e 

determinado sob a sua lógica reprodutiva. O fator que exerceu influência na expansão da 

relação social capitalista foi a forçosa necessidade de trabalhadores despossuídos de todos os 

meios de subsistência para terem que vender a sua mais particular essência como ser humano, 

a sua força de trabalho. 

“Expandir relações sociais capitalistas corresponde, portanto, em primeiro lugar, à 

expansão das condições que exasperam a disponibilidade de trabalhadores para o capital” 

(FONTES, 2010, p. 42). Quer dizer, tanto uma força de expropriação e apropriação de 

trabalho/trabalhadores, como expropriação e apropriação das terras e das águas pelo circuito 

do capital. Assim, a produção massiva de trabalhadores expropriados é inseparável ao caráter 

incontrolável do sistema do capital, por ser a condição social para a extração de mais-valia, 

onde a expansão do domínio do capital pressupõe expropriações incontáveis. 

A constituição do processo da acumulação de capital, não está presa a um fenômeno 

histórico pontual ocorrido num passado distante, mas sim, através da expropriação, que é o 

processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de produção, e ainda o priva de todas 

as garantias que asseguravam à sua existência.  

Para Marx, o processo que produz o assalariado e o capitalista tem suas raízes na 

sujeição do trabalhador. De um lado “o proprietário de dinheiro, de meios de produção e de 

meios de subsistência, empenhado em aumentar a soma de valores que possui, comprando a 

força de trabalho alheia”, e do outro, “os trabalhadores livres, vendedores da própria força de 

trabalho e, portanto, de trabalho” (MARX, 2005, p. 828). Com isso, 

 

 

[...] ficam dadas as condições básicas da produção capitalista. O sistema 

capitalista pressupõe a dissolução entre os trabalhadores e a propriedade dos 

meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção capitalista se 

torna independente, não se limita a manter essa dissociação, mas a reproduz 

em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema capitalista consiste 

apenas no processo que retira ao trabalhador a propriedade de seus meios de 

trabalho, um processo que transforma em capital os meios sociais de 

subsistência e os de produção e converte em assalariados os produtores 

diretos (Idem, p. 828). 

 

 

“Por isso mesmo, a produção capitalista não é tão-somente produção e reprodução de 

mercadorias e de mais-valia: é produção e reprodução de relações sociais” (NETTO; BRAZ, 

2010, p. 136, grifos dos autores). Netto e Braz asseguram que ao distinguir uma produção 

mercantil simples da produção capitalista, identificaremos que a essência da produção 

mercantil capitalista está no trabalho assalariado e nas condições de efetivarem o 
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assalariamento, assim, “a produção capitalista só pode ter continuidade se também for 

contínua a produção das relações sociais que engendram aqueles sujeitos, [...] se ela produzir 

as relações sociais que põem frente a frente capitalistas e proletários” (Ibidem). 

Marx não desconsidera a tese que na formação da sociedade capitalista o processo 

violento de deslocamentos de grandes massas humanas, privadas de seus meios de 

subsistência e lançadas no mercado de trabalho como levas de proletários destituídas de 

diretos, foi a baliza determinante para o alavancar da classe capitalista. Para ele a 

expropriação do camponês que fica despojado de suas terras constitui a base de todo o 

processo. Sendo que a história dessa expropriação também não se limitará somente a um 

período „prévio‟ à acumulação capitalista, mas pelo capital ser insaciável, a constante 

expropriação o fará reproduzir essa acumulação por longos períodos até os dias atuais. 

Fundamentada na teoria marxiana, Virgínia Fontes argumenta que somente em 

condições sociais favoráveis, trabalhadores „livres‟ para o assalariamento podem realizar o 

processo de produção de mercadorias, para extração de mais-valia, na qual “envolve toda a 

vidasocial numa complexa relação que repousa sobre a produção generalizada e caótica de 

trabalhadores cada vez mais „livres‟, expropriados de todos os freios à subordinação 

mercantil” (FONTES, 2010, p. 42). E ela confirma Marx ao dizer 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. Refiro-me à simultânea produção da base 

social que nutre o capital (Ibidem). 

 

 

Na gênese do capitalismo não foi fácil para o trabalhador camponês, depois de 

despossuído, entrar na lógica do assalariamento do trabalho. Foram mais de dois longos 

séculos para que o processo de alienação do trabalho estivesse no seu ápice ideológico 

necessário. Logo quando os camponeses foram expulsos das suas terras eles escolheram ser 

salteadores ou viverem da rapinagem, resistiam porque ao se assalariar perdia a sua condição 

natural, a independência na produção para sua subsistência (MARX, 2005). 

No momento em que o homem se recusava a vender a sua força de trabalho, o Estado 

surgido nas revoluções burguesas interferiu para canalizar/tanger o homem ao trabalho 

assalariado. Então começaram as leis sanguinárias contra as vadiagens ou mesmo de controle 

de salários. “Assim, a população rural, expropriada e expulsa de suas terras, compelidas à 
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vagabundagem, foi enquadrada na disciplina exigida pelo sistema de trabalho assalariado, por 

meio de um grotesco terrorismo legalizado que empregava o açoite, o ferro em brasa e a 

tortura” (MARX, 2005, p. 850-851). 

 

 

Ao progredir a produção capitalista, desenvolve-se uma classe trabalhadora 

que, por educação, tradição e costume, aceita as exigências daquele modo de 

produção como leis naturais evidentes. A organização do processo de 

produção capitalista, em seu pleno desenvolvimento, quebra toda a 

resistência. [...] A burguesia nascente precisava e empregava a força do 

Estado, para „regular‟ o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites 

convenientes à produção da mais-valia, para prolongar a jornada de trabalho 

e para manter o próprio trabalhador num grau adequado de dependência 

(Idem, p. 851). 

 

 

A expropriação em massa, nesse período histórico, foi o meio que a burguesia 

encontrou para ampliar a extração da mais-valia absoluta (produzida com a extensão da 

jornada de trabalho para além do tempo de trabalho necessário à sobrevivência do 

trabalhador), no que Marx denominou de subsunção formal do trabalho ao capital, visto que 

“o próprio modo de produção não possuía ainda caráter especificamente capitalista. A parte 

variável do capital predominava muito sobre a constante” (Ibidem). 

Quando a técnica, elemento subjetivo do processo de trabalho, começa a dar o ritmo 

e a qualidade da produção, há um aprofundamento na relação capital versus trabalho, 

hegemonizando o modo de produção capitalista nas múltiplas relações sociais.  

Na mudança da base técnica, as formas pretéritas de produção são destruídas, 

passando o trabalhador a ser um mero apêndice da máquina. É a parte constante do capital que 

predomina sobre a parte variável. Socialmente e tecnicamente o trabalho está subordinado e 

dependente do capital, no enraizar da extração da mais-valia, agora na forma relativa 

(produzida com a contração do tempo de trabalho necessário à sobrevivência do trabalhador, 

através da introdução do progresso técnico). 

Para explicar em que consiste a base da produção dessas relações sociais, Virgínia 

Fontes se utiliza do conceito marxiano de subsunção real do trabalho no capital, ao afirmar o 

duplo caráter que a relação social capitalista se define nas múltiplas atividades de trabalho, 

tanto pela naturalidade da venda da força de trabalho coagida pela sujeição dos trabalhadores 

para a sua sobrevivência, quanto pelo fato que o capital passa a determinar quem, o que e 

como seria o trabalhador adequado, voltado para a produção de valor. 
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A subsunção real significa que o capital tende a subordinar, definir, 

circunscrever a atividade mais propriamente humana – o trabalho – sob 

qualquer modalidade concreta que este se apresente, alterando 

incessantemente a maneira específica de seu exercício, modificando suas 

características, em prol da acumulação ampliada do capital. A produção 

social de trabalhadores „livres‟ (expropriados) é sempre condição para e 

resultado da ampliação das condições sociais de cunho capitalista (FONTES, 

2010, p. 43). 

 

 

Sabendo que “a plena expansão do mercado pressuponha populações extensamente 

expropriadas”, faz-se ponderar que “as expropriações constituem um processo permanente, 

condição de constituição e expansão da base social capitalista e que, longe de se estabilizar, 

aprofunda-se e generaliza-se com a expansão capitalista” (Idem, p. 45). 

 

 

As expropriações contemporâneas tornaram-se extremamente agressivas e 

revelam-se potencialmente ilimitadas, ainda que colocando em risco a 

existência humana. [...] Expropriações primárias seguem extirpando os 

recursos sociais de produção das mãos dos trabalhadores rurais, incidindo 

diretamente sobre os recursos sociais de produção, em especial sobre a terra. 

Processo em curso há mais de quatro séculos, experimenta nos últimos anos 

uma aceleração impactante e vem reduzindo a margem de sobrevivência de 

semiproletarizados em praticamente todas as regiões do planeta. Mas 

expropriações secundárias se abatem também sobre conhecimentos (como 

já ocorreu no século XIX, na introdução das grandes indústrias e no século 

XX, com o fordismo), sobre a biodiversidade, sobre técnicas diversas, desde 

formas de cultivo até formas de tratamento de saúde utilizadas por povos 

tradicionais. Somente de maneira muito cautelosa poderíamos supor que tais 

populações mantêm-se externas ao capitalismo, quando boa parte delas já 

depende – parcialmente, ao menos – de relações mercantis plenamente 

dominadas pelo grande capital-imperialismo (Idem, p. 59). 

 

 

Assim, “a consolidação do capitalismo ocorre quando se dá a generalização da lei do 

valor para todos os produtos do trabalho humano, num processo de mercantilização do 

trabalho objetivado, estendido aos próprios agentes produtivos, também transformados em 

mercadorias” (MANZANO, 2013, p. 90). Ao se aproximar da tese de Virgínia Fontes, acerca 

dos processos atuais de colocar grandes contingentes populacionais de forma original e 

renovada na condição de força de trabalho, Manzano elucida que: 

 

 

Para que seja possível a produção constante de valor, a expropriação precisa 

ser incessante e ampliada. Ao lado de persistir a expropriação original, ou 

seja, aquela exercida sobre o campesinato, tendo em vista ainda subsistirem 

grandes massas de trabalhadores rurais a se tornarem assalariados (na China, 

Índia e América Latina, por exemplo), outras expropriações seguem 

reconduzindo grande número de trabalhadores à plena disponibilidade para o 
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mercado de força de trabalho, através da destruição dos vários anteparos 

legais que, resultado histórico da luta de classes, funcionam como garantia 

social para impedir a venda da força de trabalho de forma ilimitada (Idem, p. 

117). 

 

 

Manzano expõe ainda que, a reestruturação produtiva tanto subsiste por meio da 

massiva disponibilidade do trabalho para o capital, quanto por meio da introdução de novos 

métodos de disciplinamento da força de trabalho nas novas condições de exploração, os quais 

se impõem tanto pela violência quanto pelo convencimento. E afirma que “todas essas formas 

de exploração do trabalho estão, de alguma maneira, interligadas ao processo de produção de 

mais valia, garantindo a cooperação necessária às atividades produtivas em prol do capital” 

(Idem, p. 119). 

São expropriações contemporâneas que incidem no mundo do trabalho, destruindo 

paulatinamente direitos e leis de proteção à força de trabalho, ou mesmo dispersando a 

resistência dos trabalhadores numa fragmentação no sistema de produção e ambiente de 

trabalho. Expropriações que também incidem sobre as tradições e costumes culturais das 

massas populares, infligindo até mesmo sobre conquistas sociais como a saúde e educação 

pública. Expropriações de direitos políticos e sociais. E de forma diligente e ativa, incidindo 

sobre a natureza, cujos elementos como a terra e a água viram produtos para o mercado. 

 

 

Boa parte dos procedimentos de privatização de empresas públicas 

experimentados nas últimas décadas assemelha-se às expropriações 

primárias, pois incidiram sobre bens coletivos, similares às terras comunais; 

porém, ocorriam também em âmbitos internos, em sociedades nas quais já 

vigoravam plenamente relações capitalistas, diferindo das primeiras que até 

então avançavam sobre populações e sociedades não integralmente 

capitalistas. As expropriações sobre bens coletivos ocorreram como 

violência e como extinção de direitos, até então consolidados através de 

privatizações de instituições públicas, industriais ou destinadas a prover 

educação, saúde, previdência social, transporte, etc (FONTES, 2010, p. 60). 

 

 

“As expropriações são a contraface necessária da concentração exacerbada de 

capitais e que, menos do que a produção de externalidades, são a forma mais selvagem da 

expansão (e não do recuo) do capitalismo” (Idem, p. 93). Como Virgínia Fontes afirma, não 

se trata de retornar ao que foi configurado como formas anteriores, primitivas, mas “ao 

desenvolvimento do capital que é, ao mesmo tempo, o aprofundamento da tragédia social” 

(Ibidem). Afirmando que: 
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As expropriações não ocorrem de maneira homogênea e, ao contrário, ainda 

que incidindo sobre elementos similares (como a terra, as águas, direitos, 

etc.) em diferentes países, ocorrem de maneira extremamente desigual e 

contribuem para aprofundar desigualdades, também no interior das classes 

trabalhadoras. Mesmo na atualidade, quando algumas dessas expropriações 

são quase idênticas, e poderão vir a ter consequências igualmente desastrosas 

para todos, em especial as que vêm incidindo sobre as condições biológicas 

da reprodução, ou sobre bens coletivos (como as águas), atuam sobre 

situações concretas muito variadas e podem resultar em segregações e 

conflitos internos entre trabalhadores (Idem, p. 94). 

 

 

Portanto, as expropriações não se limitam tão-somente a espoliação das terras, mas à 

eliminação das condições básicas para a existência do trabalhador, simplesmente como ser 

humano. Articulando e controlando o trabalho, a relação social que explora trabalho de 

outrem para extração de mais-valia na obtenção de lucro, o capital, ferozmente devora a 

condição básica da vida humana, o trabalho, e consequentemente termina devorando a si 

mesmo. 

A tendência da acumulação capitalista por expropriação, tese defendida por Marx 

em toda a Parte Sétima, do Livro I d‟O Capital, e especificamente analisada no capítulo 24, 

irá apontar duas categorias sociais, a expropriação e a violência, que independentes do 

período histórico e da formação social, política e econômica de cada sociedade ou país, 

acompanharão tanto a formação das relações capitalistas, quanto a crescente espacialização da 

acumulação capitalista em todo o mundo. 

Outra tese que coaduna com a tendência da acumulação capitalista por 

expropriação, defendida por Marx, para o contexto social histórico da Inglaterra, a partir do 

século XV, será a tese da desintegração do campesinato, defendida por Lênin, para o contexto 

social histórico da Rússia, a partir do final do século XIX.  

As duas teses foram formuladas tendo como ponto central as categorias expropriação 

e violência imbricadas no processo de acumulação capitalista. Enquanto que uma tese foi 

formulada se opondo aos economistas clássicos ingleses, como Adam Smith, que defendiam 

uma acumulação primitiva como ponto de partida (prévia) do modo de produção capitalista, e 

não como produto (processo) do próprio modo de produção, a outra tese foi formulada se 

opondo aos economistas populistas russos, como Alexander Chayanov, que defendiam a 

harmonia de relações não capitalistas engendradas internamente no modo de produção 

capitalista como estratégia de manutenção da condição camponesa em oposição à condição 

capitalista. 
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3.2DESINTEGRAÇÃO DO CAMPESINATO E A QUESTÃO AGRÁRIA 

 

O processo de decomposição dos pequenos agricultores em patrões e operários 

agrícolas constitui a base sobre a qual se forma o mercado interno na produção capitalista. 

Esta é a tese que Lenin argumenta ao se contrapor aos populistas russos que argumentando 

que o processo de desintegração do campesinato estaria centrado de fato na desigualdade de 

„fortunas‟ (diferenciação), negavam que o campesinato “deixa de existir, se destrói, é 

inteiramente substituído por novos tipos de população rural, que constituem a base de uma 

sociedade dominada pela economia mercantil e pela produção capitalista” (LENIN, 1982, p. 

114). Para Lenin, esses novos tipos são formados pela “burguesia rural (sobretudo a pequena 

burguesia) e o proletariado rural – a classe de produtores de mercadorias na agricultura e a 

classe dos operários agrícolas assalariados” (Ibidem). 

Considerando o debate entre Lenin e Chayanov, clássicos teóricos da teoria sobre a 

questão agrária, a pesquisadora Alexandrina Luz Conceição de forma didática confronta as 

diferentes posições teóricas a partir do contexto histórico que constituía tal discussão. Para 

Conceição (1991, p. 39 40), Lenin fundamentava a teoria da desintegração do campesinato 

(descamponização) nas seguintes reflexões: 

 

 

1) a formação de um mercado interno (mercado do consumo individual) em 

decorrência da ampliação das demandas dos camponeses abastardos. 

2) a total subordinação do camponês ao mercado (para o seu consumo e 

atividades). 

3) a renda-dinheiro é a base de sua decomposição, e possibilita a acumulação 

capaz de lhe dar condições de assalariar, resgatar a liberdade, etc. 

4) o caráter contraditório no sistema de relações econômicas e sociais, entre 

o campesinato, resultando nas diferenciações de interesses. 

5) a migração impulsiona a desintegração do campesinato. Os camponeses 

médios são os que representam o maior índice de fluxo migratório. 

6) o capital comercial e usuário (no caso específico da Rússia) encontra-se 

estreitamente ligado ao capital industrial, favorecendo a decomposição do 

modo de produção feudal. 

7) a persistência do regime de corveia retardando a desintegração do 

campesinato, se dá através da existência do camponês médio. 

8) a evolução das forças produtivas, o crescimento da produtividade no 

aperfeiçoamento necessário à livre e plena existência do homem. 

 

 

Em contraposição à Lenin, o populista russo Alexander Chayanov defendia uma 

teoria de permanência camponesa isolada das relações capitalistas de reprodução. Para 

Chayanov, a heterogeneidade do campesinato era a estratégia de sua permanência, assim 
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como, a possibilidade de sua recriação. Contradizendo os populistas russos, Lenin defendia 

que a desintegração do campesinato era uma consequência necessária e inevitável ao 

desenvolvimento capitalista, “sendo que, a desagregação da comunidade camponesa, a 

pauperização do setor camponês, é que cria a premissa do capitalismo, no momento em que se 

dá a passagem da economia natural para a monetária” (CONCEIÇÃO, 1991, p. 28). 

Ainda de acordo com Conceição (1991), observa-se que há uma similaridade entre as 

teses de Lenin e Chayanov, onde que Lenin defendia que a desintegração camponesa era 

necessária ao desenvolvimento do capitalismo e Chayanov defendia o sistema de unidade 

econômica camponesa, regida pelo trabalho familiar. Porém, Chayanov negava a ideia que era 

inevitável a possibilidade de uma desintegração camponesa. “Face a sua permanência 

apresenta como alternativa um plano organizativo da unidade econômica camponesa como 

sujeito criador da sua própria existência” (p. 49). Situação que veio a denominar de Recriação 

do Campesinato e que atualmente se difunde largamente como uma das alternativas ao 

processo de reprodução capitalista no campo. 

Muitos pesquisadores na atualidade que coadunam com a teoria chayanoviana, 

negam a teoria leninista na inocente tentativa de quererem se contrapor ao avanço do 

capitalismo no campo e a completa eliminação do campesinato. Utopicamente esquecem 

alguns pontos de entrave para a permanência camponesa: Chayanov não defendia a 

socialização das terras, mas sim a continuidade da propriedade privada regida por um sistema 

de regulação estatal de caráter burguês (CONCEIÇÃO, 1991), e como Lenin afirma (1982):  

1) Campesinato não é sinônimo de anticapitalismo. O campesinato ocupa um lugar 

perfeitamente determinado no conjunto do sistema de produção capitalista. 

2) O camponês está inteiramente subordinado ao mercado, dependente tanto para o seu 

consumo pessoal como para sua atividade, sem falar dos impostos. 

3) O sistema de relações econômicas existentes na comunidade rural não constitui, em 

hipótese alguma, uma formação particular (a “produção popular” etc.) mas um habitual 

sistema pequeno-burguês. 

4) A comunidade camponesa russa não é antagônica ao capitalismo, mas, ao contrário, é a 

sua base mais profunda e sólida. 

Temos que ponderar que a formação social de cada país é diferenciada nos variados 

contextos históricos, políticos e econômicos, entretanto é necessário resgatar a teoria leninista 

da desintegração do campesinato no aprofundamento do debate teórico atual, principalmente 

no tocante aos posicionamentos de pesquisas marxistas relacionadas à questão agrária. 
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Como forma de contraposição, algumas considerações são feitas acerca do debate 

com Lenin e a teoria da questão agrária, onde afirmam que ele se fundamentou na “concepção 

de que o desenvolvimento capitalista não poderia comportar outras classes além da burguesia 

e do proletariado e que, portanto, a descamponização era uma consequência necessária e 

inevitável para que o capitalismo pudesse se desenvolver via mercado e divisão do trabalho” 

(ALMEIDA, 2006, p. 69).  

Dois destaques importantes poderiam ser melhor analisados quando se leem o 

próprio Lenin e sua teoria sobre a questão agrária na Rússia. A primeira ponderação é que 

Lenin nunca apresentou em suas teses a possibilidade de engessar as classes sociais no modo 

de produção capitalista somente em apenas duas classes distintas, principalmente no contexto 

histórico da Rússia ante o processo revolucionário vivido desde o fim do século XIX.  

Outra questão é que Lenin ao afirmar que o processo social presente naquele período 

histórico, em especial, promovia a descamponização como necessária e inevitável à produção 

capitalista, mesmo sendo sempre claro no tocante ao sujeito revolucionário, que 

previsivelmente é o proletariado, além de ser um estudioso do capital e do processo de 

definhamento do Estado, ele mais uma vez não engessava sua análise, analisando o problema 

agrário de forma objetiva e concreta. Na essência, o que os populistas na Rússia Czarista não 

observavam e junto àqueles que se opõem radicalmente à teoria leninista hoje, é que “uma 

consequência necessária e inevitável” não significa que Lenin concordasse com a crescente 

proletarização no campo e continuação da exploração do trabalhador rural, contudo, era a 

realidade concreta vivida naquele período que não podia ser negada. 

Além da teoria exposta no livro O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, um 

outro importante documento é o Programa Agrário da Socialdemocracia Russa, redigido em 

1902, e que abordava a necessidade da aliança política entre a classe operária e o campesinato 

russo, afinal neste período resquícios da servidão ainda se entrelaçavam à incidência 

burguesa. Neste documento Lenin afirma que mesmo as lutas do proletariado e do 

campesinato sendo lutas diferentes, pois tinham estratégias diferentes, contra a burguesia e 

contra a servidão, era necessária uma aliança. Ao contrário do que os populistas acusavam, “o 

proletariado não defende todas as medidas que acelerem o progresso burguês, mas tão 

somente aquelas que aumentediretamente a capacidade da classe operária para lutar por sua 

emancipação” (LENIN, 2013, p. 146). Lênin ainda afirma que “o que nós queremos não é 

apoiar a pequena propriedade contra o capitalismo, mas, sim, exatamente contra a servidão; 

nesse caso, ao apoiar o pequeno camponês damos um poderoso impulso ao desenvolvimento 

da luta de classes” (Idem, p. 154). 
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Longe do que acreditam os oposicionistas da teoria da desintegração do campesinato, 

não somente Lenin, mas todo o Partido Bolchevique no período de pressão revolucionária 

socialista defendiam a nacionalização das terras, desapropriando todos os latifundiários e 

distribuindo as terras por uma reforma agrária através de “comitês agrários (sovietes 

camponeses), eleitos com autonomia local e sem a presença de latifundiários ou funcionários 

do Estado”, eles também aconselharam os proletários e semiproletários agrícolas a se 

organizarem “independentes daqueles sovietes camponeses e tomem para sim [...] o controle e 

gestão de suas grandes propriedades” (DANTAS, 2011, p. 11). 

A partir de uma estratégia voltada para a questão agrária o Partido Bolchevique, 

baseando-se na situação do campesinato russo e na correlação de forças, em abril de 1917, 

ratificou nove resoluções sobre a questão agrária, ressaltando que (LENIN, 2011, p. 13-14): 

 

 

1. [...] luta com todas as suas forças pelo confisco imediato e completo de 

todas as terras dos latifundiários da Rússia (assim como das pertencentes à 

Coroa, à Igreja, o Tzar, etc. etc.). 

2. O Partido defende resolutamente a passagem de todas as terras para as 

mãos dos camponeses, organizados nos sovietes camponeses ou em outros 

organismos de administração local de caráter autônomo, eleitas de um modo 

real e plenamente democrático e independentes em absoluto dos 

latifundiários e dos funcionários. 

3. O partido do proletariado exige a nacionalização de todas as terras 

existentes no país, uma nacionalização que, pondo o direito de propriedade 

de todas as terras nas mãos do Estado, entregue o direito a dispor delas às 

instituições democráticas locais. 

4. [...] 

5. O Partido aconselha aos camponeses que tomem a terra de modo 

organizado, sem permitir, de forma alguma, a menor deterioração dos bens, e 

com a preocupação de aumentar a produção. 

6. Todas as transformações agrárias, quaisquer que sejam, só poderão ser 

eficazes e consistentes se se democratiza de modo completo todo o Estado, 

isto é, por um lado, se se suprime de fato a polícia, o exército permanente e a 

burocracia privilegiada e, por outro lado, se se implanta o mais amplo 

regime de autonomia local, inteiramente livre de toda a fiscalização e tutela 

de cima. 

 

 

O que os populistas russos daquele período histórico e os analistas da questão agrária 

defensores da recriação do campesinato não observam nas suas defesas, é que não há 

superação da exploração causada pela expropriação e violência por dentro ou na continuidade 

do modo capitalista de produção. Nem superação via Estado, como solucionador dos 

problemas sociais por meio de políticas públicas e de crédito. 

O que a teoria leninista da desintegração do campesinato defende na questão agrária, 

é que somente com uma revolução das relações sociais no bojo de uma ruptura e 
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definhamento do Estado, tais processos de expropriação e violência serão suprimidos e 

extinguidos. 

 

 

3.3 OS TRABALHADORES RURAIS E O APASSIVAMENTO DAS LUTAS SOCIAIS 

 

O que as teorias marxiana e leninista sobre a expropriação e violência, tanto do 

trabalho enquanto subsistência quanto do trabalhador rural, confirmam é que o processo de 

igualização das relações sociais capitalistas cresce processualmente no aprofundamento e 

esgotamento das relações do mundo do trabalho e se desenvolvem na crescente espacialização 

das expropriações e da respectiva proletarização da classe trabalhadora, seja do campo ou da 

cidade. 

Na formação social brasileira, o processo de expropriação do trabalho/trabalhador é 

diametralmente associado à concentração da propriedade privada. A questão da propriedade 

da terra no Brasil continua ser o norte central, onde cada vez mais a disputa por territórios 

reforça a aliança capital e terras. 

Investimentos especulativos, como os investimentos governamentais em capital 

constante (por exemplo, na construção da transposição e da ferrovia Transnordestina no sertão 

pernambucano), combinados com investimentos produtivos, provocam um lucro 

extraordinário na renda da terra. 

 

 

A expansão dos agrocombustíveis e a crescente valorização das principais 

commodities agrícolas e não agrícolas, vem se dando uma nova e vigorosa 

expansão da chamada “fronteira agrícola” no Brasil, na última década [...]. A 

expansão é resultado de uma combinação entre investimentos produtivos 

(expansão da produção agrícola, especialmente de soja e cana) e 

especulativos, criando empresas e pessoas especializadas na corretagem 

imobiliária, que comercializam novas áreas para grupos privados 

estrangeiros, lucrando com a valorização e elevação dos preços das terras 

(SAUER, 2013, p. 203). 

 

 

A rasa justificativa do avanço da apropriação das terras e expropriações dos 

trabalhadores rurais, é que “terá umimportante papel no aumento da oferta de alimentos e, em 

menor escala, de outros produtos essenciais”. Afinal, segundo a FAO, a população cresce a 

um ritmo acelerado fazendo com que 80% do suprimento incremental de alimentos 

sejaproduzidos por agricultura irrigada e que tal situação “só pode ser alcançada por uma 
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agricultura mais produtiva eintensiva e pelo uso mais eficiente de água e de energia” 

(BANCO MUNDIAL, 2009, p. 17). 

No próprio documento do Banco Mundial, aponta-se como um dos fatores da 

expansão agrícola a crescente espacialização da “produção de commodities para regiões de 

terra abundante, onde a terra é mais barata e as possibilidades de crescimento da 

produtividade são maiores” (BANCO MUNDIAL, 2010, p. 7, apud SAUER, 2013, p. 203). 

Atualmente a produção capitalista no campo se espacializa e se territorializa 

aprofundando a apropriação violenta na mercadorizaçãoda terra expropriada (o instrumento 

de trabalho/meios de produção),na mercantilização do trabalhador expropriado das condições 

objetivas de sua reprodução (o trabalho), e do resultado do seu trabalho que também foi 

expropriado/apropriado (o objeto). 

Sendo assim, um processo contínuode expropriaçãoe violênciaacontecerá: a 

expropriação da força de trabalho (apropriada pelo capital), forma que o capital encontra na 

sujeição do trabalhador à mercantilização. Para o capital, aquele trabalhador rural que não tem 

a propriedade da terra, se deseja continuar trabalhando no campo, deve se submeter ao 

trabalho assalariado. Ou um trabalhador rural proprietário da terra, deverá submeter a sua 

produção à lógica do capital.Acerca dessa violência, Oliveira (2005) diz que “o capital ao 

realizar a expropriação do trabalhador cria as condições sociais para que ele próprio, o capital, 

mostre a outra face do seu processo de reprodução: a expropriação do trabalhador que já foi 

expropriado” (p. 13). 

A questão problemática encontrada na crescente proletarização do trabalhador rural é 

que ao invés do sujeito assujeitado pelo capital se posicionar diante à precariedade das 

relações de sobrevivência instaladas na sociedade, as políticas ideológicas governamentais 

provocaram um apassivamento das lutas sociais. 

O fetiche do assalariamento, a transferência de renda por políticas distributivas de 

bolsas de auxílio, o descrédito dos movimentos de massa dirigido por organizações que se 

intitulavam de esquerda (leia-se Partido dos Trabalhadores), a ausência de organizações 

sindicais e políticas revolucionárias e a alienação do trabalho produzido fazem com que a 

despolitização da classe trabalhadora, em conjunto com a investida ideológica de 

naturalização dos problemas sociais, favoreça o crescente apassivamento. 

A resistência no campo não deve ser depreciada ou renegada. Se de um lado a força 

anticapitalista generalizada das lutas sociais está em processo de arrefecimento, do outro, o 

descontentamento das condições de sobrevivência humana está em processo de efervescência. 

Basta saber qual estratégia a classe trabalhadora será mais influenciada, pela via idealista ou 
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materialista. Pelo idealismo, desorientando os trabalhadores e os afastando da solução das 

tarefas revolucionárias, levando para o campo das abstrações vagas como as concepções 

religiosas ou burguesas, ou pelo materialismo, retirando os trabalhadores do apassivamento e 

os colocando como sujeitos, que mesmo assujeitados pelo capital, serão os possibilitadores de 

sua ruptura, empenhados numa organização pela base da classe trabalhadora e na elaboração 

de um programa de reconstrução do movimento de ação popular combativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Historicamente têm sido apresentadas no discurso político retórico duas questões 

basilares para oprojeto de desenvolvimento da Região Nordeste brasileira especialmente no 

alto sertão: a má gestão de água e a falta de políticas públicas de investimento em geração de 

emprego e renda. Defende-se que resolvendo essas duas questões o problema binário de 

redução da pobreza e crescimento econômico está sendo resolvido. Desde a década de 1950 as 

políticas “desenvolvimentistas” sustentam esse discurso, contudo recentemente tal discurso se 

tornou ainda mais imperativo.  

O crescente investimento internacional em empréstimos proporcionou uma maior 

intensidade de políticas públicas de grandes proporções, em relação ao montante financeiro 

investido, como por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o Plano 

Brasil Sem Miséria (BSM) e o Plano Brasil Maior.  

Algumas políticas públicas tem sido direcionadas exclusivamente ao hidro-

agronegócio e a mercadorização da água, como as definidas nas Parcerias Público-Privadas, 

entre essas estão vários projetos de irrigação para o sertão nordestino. Sendo que o maior 

projeto em construção que visa a mercadorização da água é a transposição do rio São 

Francisco. 

A transposição do rio São Francisco é um dos maiores projetos hídricos do país que 

visa perenizar algumas sub-bacias do São Francisco e bacias hidrográficas do nordeste 

setentrional brasileiro – rio Brígida, rio Moxotó, rio Salgado, rio Jaguaribe, rio Apodi, rio 

Piranhas-Açu, rio Paraíba, além dos grandes açudes da região, como o Castanhão (CE), o 

Armando Ribeiro Gonçalves (RN), o Boqueirão (PB) e o açude de Poço da Cruz (PE). O 

projeto de transposição propõe abastecer 390 municípios e atender 12 milhões de pessoas, 

ainda com excesso de água pra conferir ao “desenvolvimento rural”. 

Em toda a pesquisa, documentos, notas públicas e entrevistas, o Ministério da 

Integração Nacional omitia o uso da água para fins que não fosse o abastecimento humano.  

Entretanto, em entrevista à comissão técnica da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão responsável na gestão hídrica da transposição 

do rio São Francisco, foi colocado que era impossível que uma obra dessa magnitude não 

tivesse como objetivo o desenvolvimento da irrigação nas áreas de influência dos canais. A 

própria comissão técnica ressaltou, como exemplo, que o Projeto Maria Preta em Cabrobó/PE, 
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um dos projetos de irrigação em estudo na Codevasf, já estaria sendo reanalisado sua 

viabilização a partir do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco. 

Na última visita do ministro da Integração Nacional, em março de 2014, a atitude de 

levar uma comitiva com vários empresários do Ceará para conhecer a magnitude das obras 

expôs o modelo de desenvolvimento que se espera para a região: o fortalecimento das 

indústrias e do hidro-agronegócio em detrimento do crescimento do trabalho assalariado como 

forma de geração de renda à população. 

O objetivo norteador do projeto de transposição é o crescimento da apropriação, 

privatização e produção capitalistada natureza, transformando as terras e a água em 

mercadoria, na incessante busca de valorizar o capital, satisfazendo sua necessidade 

fundamental, o lucro. 

Em larga escala os trabalhadores rurais estão sendo violentamente expropriados de 

suas terras e de seu trabalho enquanto subsistência. São trabalhadores rurais subordinados à 

lógica capitalista de proletarização em troca do assalariamento e do fetiche da 

empregabilidade como solução à sobrevivência familiar. 

O processo contínuo e permanente de expropriação e subsunção do trabalho ao 

capital é a condição basilar da expansão capitalista. Expropriações não somente dos meios de 

produção, mas de todas as condições básicas de trabalho enquanto realização da necessidade 

humana sem a valorização do capital, processo que fortalecerá a restruturação produtiva do 

capital em curso. 

No sertão nordestino, o projeto de transposição do rio São Francisco subordina e 

expropria o camponês pela direta espoliação das terras, proletariza o trabalhador no setor 

industrial da construção civil, e amplia políticas públicas de transferência de renda para os 

reassentados desapropriados de suas terras, favorecendo o massivo arrefecimento das lutas 

políticas sociais contrárias às obras. 

Na consolidação do projeto de transposição, o processo de subordinação tende a 

aumentar não somente a territorialização de empresas ligadas ao hidro-agronegócio, mas de 

forma ampla, semiproletarizando os trabalhadores rurais, na inevitável monopolização do 

território pelo capital. 

Como mediador no conflito Capital x Trabalho, o Estado se torna mais que funcional 

ao capital, se tona necessário para gerir a exploração do trabalho, para baratear os elementos 

do capital constante por meio de subsídios, créditos facilitados, isenções entre outros meios, 

para representar os interesses das corporações monopólicas na ampliação de mercados em 

disputa (IASI, 2008).  
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Desde a sua gênese, o Estado foi um fator determinante na manutenção da sociedade 

de classes e no apoio à classe dominante. Atualmente ele se apresenta categórico no 

sociometabolismo do capital, com o papel de gerenciamento político e econômico fazendo 

com que a riqueza socialmente produzida seja utilizada para investimentos privados e 

especulativos, como é o caso do projeto da transposição. O Estado se tornou um parceiro do 

capital na insaciedade da expropriação do trabalho e do trabalhador para uma maior extração 

de trabalho excedente para uma maior taxa de lucro.  

Ao analisar a questão agrária no Brasil, e em especial no sertão nordestino, é 

imprescindível uma atenção maior nas formas que se traveste a perversidade do poder dos 

conglomerados empresariais, dos bancos e dos grandes proprietários rurais em parceria com o 

Estado para: o controle das terras e das águas em todas as fronteiras ainda não exploradas pelo 

agro e hidronegócio no Brasil, onde através dos discursos da seca e da erradicação da 

pobrezase escondem os verdadeiros interesses da classe detentora privada dos meios de 

produção sobre a classe trabalhadora.  

Defendemos quenão será via a implementação de políticas públicas, ou no 

melhoramento da gestão da água via Estado, que o problema econômico social do sertão 

nordestino seja resolvido. Não devemos ter a utopia do Estado para a classe trabalhadora. 

Precisamos tirar a centralidade do trabalho no valor-de-troca, que tanto o capital tende a 

espacializar mercadorizando o trabalho, e colocar a centralidade do trabalho de volta no valor-

de-uso, trabalho enquanto realização da sobrevivência dos próprios trabalhadores sem que 

haja ditadura do capital impondo regras e sanções.E isso não se fará por intermédio de 

reformas ou políticas do Estado, mas sim na resistência da classe trabalhadora. 

É necessária uma alternativa ao que se está posto em questão. A classe operária e a 

camponesa deve resistir, negando o modelo de desenvolvimento capitalista apresentado como 

solução, não arrefecendo suas lutas e caindo no apassivamento. Precisa-se urgentemente 

pautar qual a sociabilidade que atende aos seus interesses para torna-la efetivamente capaz de 

atender a plena sobrevivência seja no campo, seja na cidade. 
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