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EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sangre roja del copihue 

Corre en sus venas Huenuman 

Junto a la luz de una ventana 

Teje Angelita su vida. 

 

Sus manos bailan en la hebra 

Como alitas de chincol 

Es un milagro como teje 

Hasta el aroma de la flor. 

 

En tus telares Angelita 

hay tiempo, lágrima y sudor 

están las manos ignoradas 

de este mi pueblo creador. 

 

Después de meses de trabajo 

el chamal busca comprador 

y como pájaro enjaulado 

canta para el mejor pastor. 

 

 

 

“Angelita Huenuman
1
”, Victor Jara 

Álbum “Canto Libre”, 1970, Chile. 

                                                             
1 Camponesa e indígena Mapuche. 
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RESUMO 

 

A presente Dissertação de Mestrado, intitulada “A Política dos Arranjos Produtivos Locais na 

Busca Sisifiana pelo Desenvolvimento”, teve como objetivo analisar as alterações estruturais 

expressadas pelo ajustamento sócio produtivo nos municípios de Porto da Folha (SE) e 

Gararu (SE) com a institucionalização da Política Nacional de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais (APLs), considerados como catalizadores do desenvolvimento, inscritos na abordagem 

territorial. A análise foi fundamentada nos pressupostos do materialismo dialético, 

observando as principais determinações na relação contraditória capital/trabalho em suas 

diferentes escalas. O discurso do Desenvolvimento Territorial submete o Sertão Sergipano a 

um Plano de Desenvolvimento que envolve a desconcentração e interiorização das atividades 

produtivas em Sergipe, vinculando o campo ao mercado através da Política Nacional de 

Apoio aos APLs. Analisamos os limites do planejamento do Estado, enquanto mediação de 

segunda ordem, a partir do pensamento regulador e pela relação tripartide Capital-Estado-

Mercado, e investigamos as contradições do Desenvolvimento Local frente à Crise Estrutural 

do capital, como também sua base nos estudos sobre aglomerações produtivas e seu substrato 

ideológico. Nesse contexto, desvelamos o APL nas escalas do capital e suas formas de 

controle local ante o mercado, enquanto processo totalizante, descaracterizando o 

planejamento sob o caráter incontrolável do capital. A expansão da lógica do capital carrega 

consigo a intensificação da exploração do trabalho. Sem autonomia, o camponês fenece ao 

controle sociometabólico da produção, do trabalho e da terra. Por fim, analisamos as 

principais contradições da institucionalização dos APL por meio do envolvimento das 

unidades de produção familiar caracterizadas como pequenos núcleos produtivos; da 

adequação e potencialização do processo produtivo para o mercado; da busca por atividades 

sustentáveis; da incorporação de inovações produtivas; do pacto territorial e do estímulo ao 

chamado capital social. Tendo concluído que o APL faz parte de um Projeto de 

Desenvolvimento que busca mitigar a crise do capitalismo por meio da regulação do mercado. 

Dessa forma, o Estado age como mediador do capital, na garantia da propriedade privada em 

função do sistema sociometabólico. Para além da dualidade entre a visão keynesiana e a 

liberal, a análise do APL permitiu concluir que o Estado e o Mercado são indissociáveis no 

sistema do capital. Neste sentido, a busca pelo controle da produção, da terra e do trabalho 

revela a busca pela expansão e domínio do território para o capital, emergido na 

insolubilidade de sua crise estrutural. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arranjos Produtivos Locais; Desenvolvimento Territorial; Unidade 

de Produção Familiar Camponesa; Estado. 
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ABSTRACT 

 

This Masters’ Thesis, titled “A Política dos Arranjos Produtivos Locais na Busca Sisifiana 

pelo Desenvolvimento”, aims to analyze the structural changes expressed by adjusting socio 

productive in the municipalities of Porto da Folha (SE) and Gararu (SE) with the 

institutionalization the National Policy on Support to Local Productive Arrangements (LPAs), 

considered as catalysts of development included in the territorial approach. The analysis was 

based on the assumptions of dialectical materialism, observing the main determinations in 

contradictory relation between capital/work on different scales. Speaking of Territorial 

Development submits the Hinterland of Sergipe to a Development Plan that involves the 

internalization and devolution of productive activities in Sergipe, linking the field to the 

market through the National Policy to Support LPAs. We have analyzed the limits of planning 

the state, while the second order mediation, from the regulator thought and the tripartite 

relationship Capital-Market-State, and we have investigated the contradictions of Local 

Development opposite the Structural Crisis of Capital, as well as its bases on studies about 

productive agglomerations and their ideological substrate. In this context, unveil the LPA on 

the scales of capital and its forms of local control forth the market, while totalizing process, 

mischaracterizing planning under the uncontrollable character of capital. The expansion of the 

logic of capital carries the intensification of exploitation of labor. Without autonomy, the 

peasant suffers from capitalist control of production, labor and land. Finally, we have 

analyzed the main contradictions of institutionalization of APL through the involvement of 

familiar production units characterized as small productive centers; the adequacy and 

enhancement of the productive process for the market; search for sustainable activities; 

incorporation of productive innovations; the territorial pact and encouraging the named social 

capital. We have concluded that LPA is part of the Development Project which seeks to 

alleviate the crisis of capitalism by market regulation. Thus, the state acts as mediator of the 

capital, the guarantee of private property as a function of capitalist system. Beyond duality 

between the Keynesian view and the liberal, the analysis of LPA has showed that the State 

and the market are inseparable in the capital system. In this sense, the quest for production 

control, land and labor reveals the quest for expansion and domination of territory to the 

capital, emerged in the insolubility of its structural crisis. 

 

 

KEYWORDS: Local Productive Arrangements; Territorial Development; Unit of Peasant 

Familiar Production; State. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos o tempo em que o fruto do projeto de modernidade exige velocidade e 

flexibilidade como atributos de um “novo”. Apesar de incorporar novas abordagens, o 

discurso do Desenvolvimento mantem ao passar das décadas o desejo pelo “novo”, o que o 

leva a negar-se e afirmar-se constantemente na busca pela condição de se impor enquanto 

necessário. 

A busca pelo Desenvolvimento subentende uma proposta de mundo, um conjunto de 

ações planejadas em nome de projeto alinhado ao seu tempo histórico. O modelo de 

Desenvolvimento acaba sendo um produto de conflitos de interesses e de uma expressão de 

classe, assumido pelo Estado a partir da institucionalização de uma Política Nacional. 

Neste seio, a institucionalização do Desenvolvimento Territorial no Brasil se 

apresenta como um novo modelo a ser implantado no país, por ser considerado mais eficiente, 

dada a sua capacidade de articular ações de mudanças territoriais. O discurso do 

Desenvolvimento Local/Territorial tem como propostas o revigoramento das aglomerações 

produtivas, a otimização das unidades de produção e a desconcentração espacial das 

atividades produtivas para o desenvolvimento equânime. 

Nesta direção, o Plano Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) instituiu as 

diretrizes para a consolidação da Política Territorial no Brasil a partir de 2003, com o objetivo 

de substituir as políticas públicas de abordagem setorial para a territorial. Essa Política foi 

assumida pelo Ministério da Integração Nacional (MI) tendo em vista a necessidade da 

adequação do Plano Plurianual 2004/2007 do Governo Federal aos princípios constitucionais 

do Planejamento do Estado da atividade econômica, estabelecidos no Brasil, em 1988. 

A partir da abordagem territorial, organizações como o Banco Mundial (BM), a 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) têm apoiado o Estado em programas de 

“combate à pobreza rural” com orientação para a sustentabilidade na Região Nordeste do 

Brasil, vista como uma região em estagnação. Nesta perspectiva, segundo o portal do Banco 

Mundial, o Projeto intitulado “Sergipe State Integrated Project: Rural Poverty” (23/09/2008 – 

31/12/2011) faz parte da estratégia de “inclusão” do Brasil através da melhoria do acesso à 

infraestrutura socioeconômica básica do campo; do investimento em áreas produtivas 

orientadas para o mercado; e do reforço à integração intersetorial de investimentos em áreas 
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rurais, por meio do planejamento participativo e monitorizado em nível local, municipal e 

estadual. O projeto foi desenvolvido a partir da parceria do Banco Mundial com o Governo 

Estadual de Sergipe, por meio da PRONESE
2
. 

Diversos órgãos públicos, através de Parcerias Público-Privadas, desenvolveram e 

executaram ações com o objetivo de estimular o crescimento econômico local sustentável, 

articulado em atividades produtivas. Assim, o projeto de Desenvolvimento Territorial se 

consolidou em âmbito nacional, expressado em programas como: “Territórios Rurais” e 

“Territórios da Cidadania”. 

O Programa “Territórios Rurais” foi desenvolvido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), com o objetivo de garantir o atendimento às necessidades básicas e estimular a 

geração de renda por meio de redes de apoio e de cooperação em áreas agrárias para a 

dinamização econômica e inclusão produtiva
3
. 

O Programa “Território da Cidadania” entra, em consonância com o programa 

“Territórios Rurais”, na direção de um desenvolvimento territorial sustentável, presumindo a 

participação dos agentes locais, junto aos produtores, e a integração de ações do Governo 

Federal, Estadual e Municipal. 

No Brasil, a ação integrada de políticas públicas em função de empreendimentos e 

atividades produtivas em um determinado território, vem adotando o termo Arranjo Produtivo 

Local (APL) devido a sua ampla difusão no país. Em geral, o conceito se caracteriza pela 

aglomeração de empreendimentos e de indivíduos que atuam em torno de uma atividade 

produtiva predominante, e que incluam formas de cooperação e governança em uma 

determinada dimensão territorial. O APL se torna um instrumento econômico considerado 

promissor para a atual Política de Desenvolvimento.  

A Política Nacional de Apoio aos APLs tem como proposta o desenvolvimento 

econômico, a redução das desigualdades sociais e regionais, a inovação tecnológica, a 

expansão e a modernidade da base produtiva, o crescimento do nível de emprego e renda, a 

redução da taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas, o aumento de escolaridade e 

                                                             
2 Empresa de Desenvolvimentos Sustentável do Estado de Sergipe. 

3Conforme divulgado no website do MDA. Disponível em 

<http://portal.mda.gov.br/portal/sdt/programas/Territorios_rurais/10365015>. Acesso em 12 de jan. de 2011. 

http://portal.mda.gov.br/portal/sdt/programas/Territorios_rurais/10365015
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da capacitação, o aumento da produtividade, competitividade e o aumento das exportações 

(BRASIL, 2004B, pág. 9). 

Segundo o Termo de Referência da Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento 

de Arranjos Produtivos Locais (BRASIL, 2004B, pág. 3), uma das vertentes de “atuação do 

Governo Federal para o desenvolvimento do país consiste na realização de ações integradas 

de políticas públicas voltadas para Arranjos Produtivos Locais”. Em vista disso, criou-se em 

2004 o Grupo de Trabalho Permanente responsável em discutir os APLs (GTP APL), 

incorporando a referida discussão nas políticas nacionais de desenvolvimento, como no Plano 

Plurianual de 2004-2007. Esse Grupo possui a coordenação do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Posteriormente, os APLs foram 

incorporados no Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010 e na Política 

de Desenvolvimento Produtivo 2008-2013. 

A Política de Apoio aos APLs propõe articular o Desenvolvimento local, regional e 

nacional com o discurso de superar o planejamento realizado com base nas grandes regiões. 

Este é um dos principais desafios colocados a esta Política. 

Para muitos economistas, a Política de Desenvolvimento deve se basear na 

abordagem territorial e no apoio aos APLs, vistos como catalizadores do desenvolvimento, 

graças às vantagens competitivas de diferentes locais. O Estado identifica e potencializa as 

atividades produtivas locais de modo a incorporar o produtor ao mercado. 

A discussão sobre os APLs tem sido intensa, principalmente entre os pesquisadores 

da Análise Regional, que estudam o desenvolvimento e o crescimento econômico. Grande 

parte dos autores analisam as questões urbano-industriais e tem como foco a questão 

econômica, ou casos de sucesso em países centrais. Essa discussão tem sido intensa não só na 

academia, como também entre grupos empresariais e representantes do Estado. 

Nossa pesquisa teve como base empírica os municípios de Porto da Folha e Gararu, 

localizados no Território do Alto Sertão Sergipano. Conforme o Núcleo Estadual de Arranjos 

Produtivos Locais em Sergipe (NEAPL-SE), órgão responsável por identificar e coordenar os 

APLs no estado vinculados à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico da 

Ciência e Tecnologia e do Turismo (SEDETEC). Os municípios de Porto da Folha e Gararu 

concentravam no ano de 2012 cinco (5) APLs cada, caracterizando-se como os que possuem a 

maior quantidade em Sergipe. Apesar de o Território ser concebido como a principal unidade 
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de planejamento, o município possui a instância administrativa capaz de gerir e apoiar as 

políticas territoriais. 

Considerados como municípios em Sergipe, segundo os dados do IBGE, que 

possuem o Índice de Desenvolvimento Humano baixo, os municípios de Porto da Folha, 

ocupando a 59º posição (0,568), e Gararu, a 62º (0,564), a Política dos APLs vem no bojo das 

ações que visam desconcentrar as atividades produtivas com o objetivo de inserir os 

municípios “estagnados” economicamente nos rumos do desenvolvimento.  

Desenvolvemos nossa pesquisa a partir dos seguintes questionamentos: 

1 - De que forma a Política dos Arranjos Produtivos Locais está inscrita na 

Política do Desenvolvimento Territorial? 

2 - Quais atividades nos municípios pesquisados integram efetivamente os 

Arranjos Produtivos Locais? 

3 - Que mudanças ocorreram no tipo e no destino dos produtos agrícolas em 

Gararu e Porto da Folha após a implementação do Território do Alto Sertão 

Sergipano (TASS)? 

4 - Quais as formas de organização da Unidade de Produção Familiar nos 

municípios de Gararu e de Porto da Folha? 

5 - Qual a funcionalidade do Estado diante dessa dinâmica agrária? 

6 - A expansão do agronegócio nas áreas de assentamentos sinaliza perda do 

abastecimento de alimentos? 

7 - Quais as alterações nas relações de trabalho e produção no campo diante dos 

Arranjos Produtivos Locais? 

8 - A Política do Desenvolvimento Territorial tem representado alguma melhoria 

para os habitantes do TASS? 

Frente ao exposto, o objetivo de nosso Projeto de Dissertação foi o de analisar as 

alterações estruturais no Território do Alto Sertão Sergipano com a institucionalização da 

Política Nacional de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais buscando: identificar as atividades 

produtivas na área em estudo que integram efetivamente os APLs; correlacionar a Política de 

APLs com a Política de Desenvolvimento Territorial; verificar as formas de organização da 

Unidade de Produção Familiar Camponesa; situar os graus de variações de ocupação da 
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atividade agrária antes e após a institucionalização da Política dos APLs; investigar as 

alterações nas relações de trabalho e produção no campo diante dos APLs; e, identificar a 

presença de conflitos na área em estudo, observando a atuação dos movimentos sociais e seu 

nível de satisfação com o modelo de desenvolvimento. 

Para tanto, foi necessário apoiar-se em um método de análise com vistas a evitarmos 

erros e incoerências. Nossa pesquisa foi conduzida nos pressupostos do materialismo histórico 

dialético observando as múltiplas possibilidades e determinações  da relação contraditória 

capital/trabalho na realidade em estudo. 

Para Morais e Costa (1999, pág. 27), devemos ter o cuidado de distinguir o método 

de intepretação do método de pesquisa. O primeiro está relacionado à concepção de mundo do 

pesquisador, sua forma de raciocínio e condução do estudo de determinadas concepções 

baseadas em um sistema filosófico, isto é, um método de análise. O método de pesquisa está 

relacionado ao conjunto dos procedimentos técnicos e operacionais de determinada 

investigação. 

Em nossa concepção, a contradição pode ser revelada a partir do próprio movimento 

da realidade, por relações historicamente incorporadas ao sistema sociometabólico do capital, 

afastando-se da ideia aristotélica de se pensar a contradição como sinônimo de falsidade e, por 

conseguinte, de se considerar como verdadeiro aquilo que é concebido ou que venha a ser 

“não contraditório”. 

O movimento dialético é entendido por Hegel apud SPOSITO (2004, pág. 43), como 

“compreensão dos contrários em sua unidade”, originado pela tensão entre o dado e o 

produzido, o estabelecido e o novo, por meio de uma superação. Todavia, apesar de tentar 

destacar na história um processo de desenvolvimento, “uma conexão interna” segundo Engels 

nos Comentários Sobre a Contribuição à Crítica da Economia Política (MARX, 2008, pág. 

279), Hegel adotara uma leitura idealista, o que o impedira de compreender a tensão movida 

por forças da própria matéria no processo histórico e, com efeito, de compreender que 

somente na prática (social) poderia surgir seu desenlace, sua solução (idem, pág. 281). 

Marx e Engels aprofundaram a reflexão dialética a partir do materialismo histórico, 

lendo a história em seu movimento concreto e contraditório, criticando e superando o 

idealismo alemão hegeliano - baseado na dialética do Espírito movido simplesmente pelas 

ideias - e o materialismo feuerbachiano - baseado na essência de homem. Eles conservam a 
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dialética do primeiro e o materialismo do segundo para se pensar um método profundamente 

histórico. 

Ele não vê como o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada 

imediatamente por toda a eternidade e sempre igual a si mesma, mas o 
produto da indústria e do estado de coisas da sociedade, e isso precisamente 

no sentido de que é um produto histórico, o resultado da atividade de toda 

uma série de gerações, que, cada uma delas sobre os ombros da precedente, 

desenvolveram sua indústria e seu comércio e modificaram sua ordem social 
de acordo com as necessidades alteradas (MARX; ENGELS, 2007, pág. 30). 

 

Para Marx e Engels, toda abstração deve partir de homens de carne e osso, da prática 

social, através de pressupostos reais e não daquilo que se pode imaginar ser o homem, 

representado e pensado fora da história. 

Conforme Lukács apud Carvalho (2008, pág. 51), a categoria totalidade compreende 

a realidade como um todo, com seus elementos interrelacionados de maneiras diversas, 

todavia, sempre determinadas sob um conjunto. Por isso, deve-se conhecer a lógica que dá tal 

unidade, apreender sua conexão histórica, considerar as partes e o todo em sua totalidade. 

Trata-se de conhecer a conexão orgânica no interior da sociedade burguesa moderna, 

conforme analisa Marx (2008, pág. 265). 

Para se conhecer a transversalidade conectiva das determinações não seria preciso 

enumerar as partes, elementos, momentos e relações do todo, “pois se trata de conhecer a 

lógica que preside a sua conexão” (CARVALHO, 2008, pág. 58). Neste sentido, as 

contradições nas conexões da totalidade são fundamentais na análise de unidade e tensões. 

Carvalho expõe que 

o modo de produção capitalista conecta, em um momento para o seu 
desenvolvimento, em outro, para a sua ruptura, duas categorias 

fundamentais: trabalho e capital no plano objetivo, proletariado e burguesia 

no plano de suas respectivas subjetividades (2008, pág. 55). 

 

Para Marx, o método implica “uma determinada posição [perspectiva] do sujeito que 

pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, extrair dele 

as suas múltiplas determinações” (PAULO NETTO, 2011, pág. 53). Ao invés de se isolar e 

separar em partes o empírico, a dialética investiga as condições concretas em seu movimento 

(LEFEBVRE, 1988, pág. 32), buscando não encaixar a realidade em modelos e sistemas 

preexistentes, isto é, busca-se evitar uma adequação do empírico a uma teoria, além de 

afastar-se da ideia monocausalista de se pensar a realidade determinada por um único fator. 
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Conforme Engels apud Paulo Netto (2011), o mundo da natureza, da história e das 

ideias sofre constantes mudanças e para compreender esta realidade é imprescindível destacar 

as leis internas do processo de desenvolvimento histórico, ou seja, destacar a conexão que 

preside este movimento real, a fim de analisar a produção das condições materiais de vida. 

Paulo Netto (2011, pág. 31), com base em Marx e Engels, afirma que o ser social e sua 

sociabilidade, fruto do trabalho, constituirão o “modelo” da práxis que dinamizará as 

contradições, cuja superação leva a uma crescente complexidade e novas contradições e 

superações. Portanto, o mundo não deve ser concebido como algo simplesmente dado, mas 

como um processo histórico, um movimento de forças materiais. 

A história não poderia ser entendida como um progresso linear ou cíclico, mas 

movida por contradições sociais a partir do materialismo histórico e dialético. Chauí (2000, 

pág. 219), compreende a história como um processo de “transformações sociais determinadas 

pelas contradições entre os meios de produção [a forma de propriedade] e as forças produtivas 

[o trabalho, seus instrumentos, as técnicas]”. 

Ao não focar-se em coisas, mas sim em relações, a Geografia permite enxergar 

escalas abrangentes a um determinado local, mesmo que delimitado, ao apreender 

determinado fenômeno. Este não acaba se encerrando por si, pois, mantém relações e 

determinações que escapam suas fronteiras, no sentido de “visualizar a totalidade, para captar 

a parte” (MORAIS e COSTA, 1999, pág. 60). Consoante Lacoste (2006, pág. 91), “saber 

pensar o espaço não é colocar somente os problemas no quadro local; é também articulá-los 

eficazmente aos fenômenos que se desenvolvem sobre extensões muito mais amplas”.  

O trabalho de campo em Geografia deve compreender a particularidade na 

totalidade, sem esquecer os arranjos específicos neste conjunto. Serpa coloca as questões e os 

problemas de pesquisa como centrais para a escolha de um “determinado recorte espacial”, 

porém, sem perder de vista o contexto. Assim, 

São as relações dos homens com o espaço ou a respeito do espaço que 
preocupam hoje os geógrafos modernos: preocupação ou polarização 

científica insuficiente, de vez que não se pode compreender estas relações 

sem conhecer e compreender as relações dos homens entre si, quer dizer, as 
relações sociais (KAISER, 2006, pág. 97). 

 

Ao considerar a produção do espaço nas relações determinadas pela lógica 

hegemônica no capitalismo, Harvey destaca a leitura de Marx e Engels como um método 

vigoroso para a ciência, especialmente para a Geografia. 
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Marx desenvolveu uma nova abordagem relativa à teoria da localização [em 
que a dinâmica está no centro das coisas], e mostrou ser possível ligar, 

teoricamente, o processo geral de crescimento econômico com o 

entendimento explícito de uma estrutura emergente de relações espaciais 
(HARVEY, 2005, pág. 43). 

 

No seio da sociedade capitalista o espaço é produzido impregnado em suas 

contradições que, segundo Moraes e Costa (1999, pág. 184 e 185), podem ser expressas na 

própria negação do espaço pela sua destruição, reconstrução e fragmentação na busca pelo 

controle da expansão capitalista, tornando-o, por fim, desigual. Neil Smith (1984) avança em 

tal análise, abstraindo a relação contraditória da dinâmica produzida entre a sociedade e a 

natureza, revelando um processo de desenvolvimento desigual e combinado inerente à 

Geografia do capitalismo em diversas escalas. Desta forma, o espaço agrário vem se inserindo 

nas relações mundiais, ou seja, sua dinâmica se inscreve nas escalas local, nacional e mundial, 

modificando as relações de trabalho e produção. 

Sendo uma necessidade do sistema sócio metabólico do capital, a interconexão 

escalar permite o planejamento de cadeias produtivas, projetadas no território a partir do 

discurso do Desenvolvimento sob a dinâmica do ciclo do capital. Deste modo, a categoria de 

análise Espaço permite a leitura dos fenômenos em diferentes escalas, com a abrangência 

geográfica adequada para o entendimento das determinações objetivas. 

Por seu turno, a categoria Território permite a análise dos conflitos entre os sujeitos 

envolvidos, considerando a sociedade de classes em que vivemos. O controle da produção, da 

terra e do trabalho, imprimido pelo processo de subsunção ao sistema sociometabólico do 

capital, engendra um confronto de interesses, sobremodo, a partir da incorporação da Unidade 

de Produção Familiar Camponesa ao mercado capitalista. Destarte, a necessidade auto 

expansiva do capital cria consigo o território do capital no seio da luta de classes. 

Utilizamos a Unidade de Produção Familiar, fundamentada no conceito de 

camponês, considerando a relação unitária entre o trabalho, a terra e a família. Encontramo-lo 

sob a forma de um assentado ou de um produtor de leite nas áreas pesquisadas, buscando 

meios de sustento através do próprio trabalho com a ajuda da família sob a terra. Tal relação 

tem permitido sua reprodução social, forma não capitalista de recriação inserida em relações 

capitalistas. 

Nosso percurso analítico foi fundamentado na teoria crítica tendo como leituras 

basilares acerca do Estado, do Trabalho e da Divisão Social e Territorial do Sistema Sócio 
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Metabólico do Capital Marx (1986a; 1986b; 1996; 2006; 2007; 2008; 2011), Engels (1996; 

2007; 2010), Mészáros (2007; 2011), Antunes (2005; 2009), Carvalho (2008), Conceição 

(2010), Lenin (2010), Paulani (2005) e Paniago (2012). Além disso, consultamos referências a 

respeito dos Arranjos Produtivos Locais, do Desenvolvimento Rural e Local/Territorial 

em Amaral Filho (1996; 2002), Melo (2009; 2012; 2013), Christoffoli (2008), Costa (2010), 

Lima (2008), Melo (2009; 2012; 2013), Menezes (2009; 2010), Mior (2005), Montenegro 

Gomez (2001; 2008), Conceição (2009), Lima (2009; 2010), Schumpeter (1982), Schneider 

(2004), Perroux (1978), Silva, Takagi e Santos (2008). Fez-se ainda necessária a consulta a 

documentos oficiais, tais como Brasil (2003, 2004a; 2004b) e Sergipe (2008a
; 
2008b; 2008c; 

2010), bem como a consideração das concepções sobre o Desenvolvimento e Crescimento 

Econômico no planejamento do Estado presentes em Furtado (1974; 1983) e Oliveira (1981). 

Para a análise sobre o Ordenamento Territorial, procedemos à leitura e análise das obras de 

Moraes (2005) e Rückert (2007). Sobre a Produção e Reprodução do Espaço sustentamos 

nossa análise em Smith (1984), Harvey (2005), Carlos (2008) e Silva (1991). Discutimos, 

ainda, a categoria Território a partir das leituras de Lima (2010; 2011), Conceição (2009; 

2010) e Dutra Júnior (2011). Já, quanto à concepção de Unidade de Produção Familiar 

Camponesa, consultamos Marques (2008), Oliveira (1990), Shanin (2008), Sousa (2013) e 

Conceição (2010; 2013). E, finalmente, acerca do Desenvolvimento Desigual e Combinado, 

recorremos aos estudos de Smith (1989) e às leituras de Marx (1986; 2007; 2008; 2011) e 

Engels (2008). 

Para Paulo Netto (2011), a teoria é a reprodução ideal do movimento real do objeto 

pelo sujeito que pesquisa, assim, a verificação do conhecimento é feita a partir dos processos 

reais, tomando como fonte a prática social e histórica. Para o citado autor, o social tem uma 

dimensão simbólica “porque sem símbolo não há vida social, mas a vida social é irredutível à 

sua simbologia, ela tem uma efetividade, uma positividade, ela tem uma objetividade que não 

pode ser suprimida” (2003, pág. 13). Nessa direção nosso Trabalho de Campo, imprescindível 

para atendermos os objetivos propostos, foi realizado entre 2012 e 2014, a fim de 

correlacionar a leitura desenvolvida e a análise obtida no empírico. Considerando que 

O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto é, 

unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, embora seja 
o verdadeiro ponto de partida e, portanto, o ponto de partida também da 

intuição e da representação (MARX, 2008, pág. 256 e 257). 
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Com vistas a garantirmos um melhor rigor à pesquisa, por meios de regras e 

procedimentos que permitissem controlar todos os passos de uma investigação (CHAUÍ, 

2000), desenvolvemos nossa pesquisa a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: 

1 - Levantamento bibliográfico: pesquisa bibliográfica de artigos, livros, dissertações 

e teses (sobretudo, as disponíveis no Núcleo de Pós Graduação em Geografia de Sergipe); 

pesquisa documental por meio da leitura de Relatórios e Projetos Institucionais virtuais e/ou 

impressos; levantamento estatístico em bancos de dados. 

2 - Levantamento empírico: visitas in loco na aplicação de questionários fechados 

com os trabalhadores e na realização de entrevistas semiestruturadas com representantes de 

entidades, como órgãos públicos, instituições privadas, sindicatos, associações, cooperativas, 

movimentos sociais; confecções de cartogramas e gráficos. 

3 - Descrição e análise: análise quantitativa e qualitativa dos resultados da aplicação 

de questionários, dos levantamentos estatísticos e das entrevistas; correlações entre os 

resultados obtidos inter-relacionando dialeticamente a teoria e o empírico. 

Durante as visitas in loco realizamos o registro fotográfico com a autorização dos 

entrevistados. Ao todo foram visitadas vinte e cinco (25) localidades nos municípios de Porto 

da Folha e Gararu, com a aplicação de entrevistas e de quarenta e dois (42) questionários, 

como observado abaixo: 

 

TABELA I – NÚMERO DE QUESTIONÁRIOS E LOCALIDADES 

Municípios Número de Questionários Número de Localidades 

Porto da Folha 22 15 

Gararu 20 10 

TOTAL 42 25 

Elaboração: GOMES, C. M. M. 

 

As localidades visitadas foram (ver Figuras I e II): 

1 – No município de Porto da Folha: Sede municipal, assentamento Nossa Senhora 

da Conceição na Ilha do Ouro, Povoado Mocambo, Ilha de São Pedro, Assentamento Júlia, 
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Lagoa da Volta, Umbuzeiro, Bela Vista, Assentamento Paulo Freire, Jureminha, Linda Flor, 

Lagoa do Rancho, Lagoa da Entrada, Lagoa Redonda e Lagoa do Mato; 

2 – No município de Gararu: sede municipal, Lagoa do Porco, Jiboia, Oricurizeira, 

São Mateus, Assentamento Flor da Índia, Manjeroma, Lagoa Primeira/Limoeira, 

Assentamento Cachoeirinha I e Bela Vista. 

 

FIGURA I – LOCALIDADES VISITADAS EM PORTO DA FOLHA 
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FIGURA II – LOCALIDADES VISITADAS EM GARARU 

 

Com o propósito de cumprirmos tais procedimentos foram necessárias consultas aos 

documentos e/ou visitas aos órgãos públicos e instituições financeiras envolvidas em ações no 

campo dos municípios pesquisados, a saber: o Banco Mundial, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento, o Banco do Nordeste, o Bando do Brasil, o Banco do Estado de Sergipe 

(BANESE), a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), a Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (PRONESE), a 

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

Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (ICODERUS), a 

Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a Fundação Dom Helder 
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Câmara, a Petrobrás, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e 

Tecnologia (SEDETEC), Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAGRI), a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia e 

do Turismo (SEDETEC), a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão de 

Sergipe (SEPLAG), o Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais (NEAPL), o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério do Desenvolvimento, a Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), as Prefeituras dos municípios, os Movimentos dos trabalhadores 

Sem Terra (MST), o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), entre outros. 

As informações e os dados coletados, nas fontes primárias e secundárias, foram 

organizados e analisados no corte temporal do início do século XXI aos dias atuais. 

Destacamos que o período focado correspondeu à necessidade da compreensão do objeto de 

pesquisa, contudo, às vezes, tivemos que abrir mão deste próprio corte temporal para 

apreender algum determinado fenômeno necessário para explicação da pesquisa. 

A interlocução individual com a orientadora embasou teórica e metodologicamente a 

dissertação, somado ao apoio nos debates realizados no Grupo de Pesquisa Estado, Capital, 

Trabalho e as Políticas de Reordenamento Territorial/GPECT alocado no Laboratório de 

Estudos Agrários do Núcleo de Pós Graduação em Geografia/NPGEO/UFS. Tais discussões 

foram também aprofundadas nos eventos realizados pelo GPECT, a exemplo dos Fóruns e dos 

Encontros Nacionais realizados em 2011 e 2013. 

Para apresentar essa Dissertação estruturamos nossa pesquisa dividida em cinco 

seções: Introdução, três capítulos e as Considerações Finais. 

O primeiro capítulo, intitulado O Sertão Sergipano Sob a Política dos Territórios: 

a incorporação da produção no projeto de desenvolvimento, apresenta a região do Alto 

Sertão Sergipano sob a Política de Desenvolvimento Territorial. A criação do Território do 

Alto Sertão Sergipano (TASS) vem acompanhada de um Plano de Desenvolvimento de 

Sergipe sob o discurso da desconcentração e interiorização das atividades produtivas, 

integrando a produção dos municípios de Porto da Folha e Gararu à lógica de mercado através 

da Política Nacional de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. 

O segundo capítulo, A Política dos Arranjos Produtivos Locais nos Municípios de 

Porto da Folha e Gararu (SE), analisa a Política Nacional de Apoio aos APLs e como ela 

vem se instituindo em Sergipe vinculada à Política dos “Territórios de Planejamento”, de 

modo a alterar o ajustamento sócio produtivo nos municípios pesquisados. Nesse capítulo, 
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analisamos as principais atividades produtivas no espaço agrário destes municípios, traçando 

um cenário deste ajustamento regulado pelo mercado e de seus efeitos sociais e econômicos. 

O terceiro capítulo, denominado O Planejamento do Estado nos ‘Calcanhares’ do 

Desenvolvimento, contextualiza a busca pela regulação do Estado e aponta limites do 

planejamento a partir do próprio pensamento cepalino e de Celso Furtado. Identificamos a 

unidade dialética das concepções liberais e keynesianas preservadas na funcionalidade do 

Estado no sistema sociometabólico do capital, a partir da relação tripartide capital-Estado-

mercado. Foi também apresentada a leitura crítica sobre o discurso do Desenvolvimento Local 

frente à crise, em sua abordagem territorial junto ao revigoramento dos estudos sobre 

aglomerações produtivas, investigando o APL nas escalas do capital na busca sisifiana pelo 

Desenvolvimento frente à insolubilidade da crise estrutural. 

Finalmente, têm-se as Considerações Finais, nas quais refletimos sobre as 

contribuições teóricas resultantes da nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO I  

 

O SERTÃO SERGIPANO SOB A POLÍTICA DOS “TERRITÓRIOS”: A 

INCORPORAÇÃO DA PRODUÇÃO NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

1. O SERTÃO SERGIPANO SOB A POLÍTICA DOS “TERRITÓRIOS”: A 

INCORPORAÇÃO DA PRODUÇÃO NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

 

1.1. A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO ALTO SERTÃO DE 

SERGIPE 

O semiárido nordestino tem sido historicamente posto como um entrave para o 

desenvolvimento econômico e social, ao passo que cada vez mais observamos um número 

crescente de intervenções, que vem sendo discutidos principalmente entre os pesquisadores da 

análise regional e das teorias de crescimento e de desenvolvimento. 

Caracterizada por baixa e irregular pluviosidade, solos rasos com forte degradação 

ambiental, o semiárido é considerado um espaço de difícil sobrevivência e de poucos 

investimentos. Estudos confirmam que documentos de 1817 já apontavam reflexões sobre 

possíveis caminhos para a solução da fome e da pobreza no Nordeste (ALENCAR, 2004) e 

desde 1950 o Estado procura assumir uma agenda sobre tais questões na Região (FRANÇA; 

GARIBE FILHO, 2008). 

Desde a década de setenta do século XX, o sertão de Sergipe vem sendo foco das 

políticas públicas fundamentadas no discurso do desenvolvimento social e econômico e no 

combate à seca, principalmente a região chamada de Alto Sertão por ser mais influenciada 

pelo clima semiárido nordestino. Programas como o Projeto de Produção de Alimentos e 

Nutrição em Áreas Rurais de Baixa Renda; Projeto Sertanejo; Projeto Chapéu de Couro e Pró-

Sertão ilustram algumas das políticas de intervenções sobre uma área que detém 

aproximadamente 42% do Estado. 

Conforme a Defesa Civil de Sergipe
4
, todos os municípios do chamado Alto Sertão 

do estado instituíram uma situação de emergência por conta da seca no período entre 2012 e 

2014, como podemos observar nas Figuras I e II. Assim, as políticas públicas são chamadas a 

responder aos diversos problemas com a justificativa de “banir a fome e a miséria” (BRASIL, 

2003b
,
 pag. 12) e desenvolver regiões “de capital natural caracterizado pela escassez de 

recursos, como o semiárido” (idem, pág. 17) que atingem a sociedade, sobremodo os mais 

pobres. Destarte, a questão da seca é a mais relevada, apresentada como um fator natural que 

                                                             
4 Disponível em <http://www.defesacivil.se.gov.br/modules/rw_banner/conta_click.php?id=8>.  Acesso 23 de 

março de 2013. 

http://www.defesacivil.se.gov.br/modules/rw_banner/conta_click.php?id=8
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impede o curso das atividades que possibilitariam alcançar melhores índices de 

desenvolvimento. 

FIGURA III - MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SERGIPE 

ENTRE 2012-2013 

 

 

FIGURA IV - MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SERGIPE 

ENTRE 2013-2014 
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Após a Segunda Guerra Mundial cresceu o interesse pela Economia do 

Desenvolvimento e pela Escola Estruturalista Latino Americana que prometia impulsionar o 

desenvolvimento a partir de sistemas produtivos baseados na produção em massa (COSTA, 

2010). Mas a partir da crise econômica na década de 1970 esse regime se tornou desajustado 

às necessidades de alimentar o processo de acumulação de capital
5
. 

Na última década, tem crescido o número de gestores públicos e de pesquisadores 

que criticaram a setorização das políticas e, por conseguinte, vem sugerindo outra forma de se 

pensar o planejamento com o objetivo de melhor articular um conjunto de ações que possam 

impulsionar as regiões em “estagnação” social e econômica. Conforme Silva, Takagi e Santos 

(2008), as diferentes metodologias utilizadas nas iniciativas de planejamento no Brasil 

mantêm fragmentadas e desarticuladas as ações e intervenções públicas e, por conta disso, 

propõem uma integração destas iniciativas em torno de uma única proposta de 

desenvolvimento: uma Política de Estado de Desenvolvimento Territorial. 

As políticas urbano-industriais e de planejamento de macro escalas também foram 

alvo de críticas por não serem capazes de se ajustarem às instabilidades provocadas pelas 

crises econômicas, sendo foco de grandes investimentos e, por isso, de poucas garantias para 

o grande capital sob um regime rígido de acumulação
6
. Tal discussão é creditada à 

ineficiência do modelo fordista frente à reestruturação produtiva como estratégia para a 

acumulação de capital e à crise. Não demorou muito para os Estados Nacionais repensarem 

formas mais eficientes de planejamento e gestão em nome do desenvolvimento, mais se 

adaptando ao mercado do que tentando controlá-lo. 

Com isso, os órgãos de planejamento do Estado iniciaram seus esforços para tomar 

medidas que estimulassem as articulações entre as políticas públicas em diferentes níveis sob 

o regime de acumulação flexível, o que impulsionou muitas pesquisas na Academia a 

estudarem os “casos de sucesso” dos “países centrais” baseados no desenvolvimento 

territorial com aglomerações produtivas
7
. As críticas aos modelos chamados de exógenos 

                                                             
5 Aprofundaremos a discussão sobre a reestruturação produtiva no último capítulo. 

6 Os estudos sobre os polos de desenvolvimento de Perroux tinham ganhado terreno fértil, principalmente a partir 

das décadas de 1950 e 1960. Por meio das experiências francesas, Perroux acreditava na necessidade do Estado 

impactar uma dinâmica econômica através de um polo industrial, com empresas motrizes e empresas movidas, 

provendo infraestrutura e “mão de obra” qualificada à região (PERROUX, 1978). Estudos apontam que as 

políticas com base em Perroux tenderam a deslocar capital e força de trabalho para áreas mais favoráveis à 

produtividade, aumentando as disparidades regionais por meio da competitividade e concentração de fatores de 

produção, como demonstra Lima (2008). 

7 Entre os principais casos estão o Vale do Silício (EUA), o Corredor M4 (ING), o Baden-Wurttemberg (ALE), a 

Tecnopôle de Sophia Antípolis (FRA) e a Tecnópolis de Sendai (JAP). Os pesquisadores envolvidos com o papel 
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deram o alicerce para a emergência da abordagem de desenvolvimento endógeno e 

sustentável, principalmente após a realização da Conferência “Eco 92”. 

Instituições como o Banco Mundial, as Organizações das Nações Unidades para a 

Agricultura e Alimentação (FAO) e a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) 

adotaram a abordagem territorial em suas recomendações de programas e políticas baseadas 

no combate à pobreza rural e à promoção do desenvolvimento sustentável. Países da América 

Latina, entre eles o Brasil, seguiram suas orientações inspiradas no modelo de reestruturação 

industrial da “Terceira Itália” e sua identidade/vocação territorial e produtiva. 

A política territorial tomou impulso no Brasil a partir de referências pensadas no 

modelo do Desenvolvimento Rural Sustentável, no qual anuncia como objetivos a melhor 

distribuição de renda, competição entre as empresas locais, respeito ao meio ambiente e a 

valorização das distintas identidades culturais territoriais. Ao tempo que o Ministério da 

Integração Nacional, por meio da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (BRASIL, 

2003a), sugere a exploração consistente dos potenciais endógenos de desenvolvimento das 

diversas regiões. Assim, o país de proporções continentais pode adotar um modelo de 

desenvolvimento capaz de elaborar estratégias locais em meio à crescente competitividade, 

nos moldes da flexibilidade exigida pelo mercado. 

Institucionalmente, a abordagem territorial foi vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2003, pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

(SDT) através da criação dos “Territórios Rurais”
8
 com o propósito de conquistar o almejado 

desenvolvimento econômico sustentável, baseando-se em características culturais, condições 

edafo-climáticas e potencialidades do local. Entende-se como uma opção estratégica a ajuda 

às microrregiões rurais, os “Territórios Rurais”, na garantia ao bem-estar e a cidadania na 

proposta intermunicipal, mas que mantém o município como instância decisiva do controle 

social
9
 (MDA/NEAD apud SILVA; TAKAGI; SANTOS, 2008, pág. 176 e 177). 

                                                                                                                                                                                              
da agricultura, mesmo a brasileira, destacaram o conhecido caso da “Terceira Itália”, na região de Emília-

Romagna (ITA), onde se estimulou o apoio a pequenas e médias empresas e as atividades agroindustriais. 

8 Os “Territórios Rurais” foram inspirados nas experiências realizadas na Política Agrícola Comum (PAC) da 

União Europeia (UE), de iniciativa do Grupo Liaison Entre Actions de Développement Rural (LEADER). O 

grupo foi criado em 1991 e defende estratégias locais de desenvolvimento por zona, com parceria público-

privada e ações integradas para aumentar a potencialidade de desenvolvimento no campo europeu 

(COMUNIDADES EUROPEIAS, 2006). 

9 O Comitê Gestor Nacional estabeleceu determinados critérios para o agrupamento de municípios referentes aos 

“territórios” por meio do 1º Decreto de 23 de março de 2009. 
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O uso de uma “territorialização”
10

 como proposta de implementação para as políticas 

públicas incorporaram o Alto Sertão Sergipano ao planejamento da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT/MDA). O termo “Territórios da Cidadania” passou a ser 

utilizado, com o objetivo de combater “a pobreza rural e a promoção do desenvolvimento 

sustentável” (BRASIL, 2005). Neste sentido, O conceito de “Território” surge como uma 

“nova unidade de referência para a atuação do Estado e a regulação das políticas públicas” 

(SCHNEIDER, 2004, pág. 102), definida por ser um: 

[...] espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 

de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 
indicam identidade e coesão social, cultural e territorial (BRASIL, 2005). 

 

No ano de 2007, em consonância com as políticas territoriais adotadas pelo Governo 

Federal, o Governo Estadual cria oito (8) Territórios Sergipanos distribuídos a partir de 

dimensões instituídas pela então Secretaria de Estado do Planejamento, Habitação e do 

Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), atualmente SEPLAG. Tais critérios se basearam nas 

dimensões econômico-produtiva, social, político-institucional, sociocultural e ambiental. 

Baseando-se na concentração do Produto Interno Bruto em Sergipe, Lima (2008) aponta a 

justificativa para a realização dessa política em Sergipe: 

A partir da organização territorial do estado é possível elaborar estratégias 

que possibilitem a interiorização do desenvolvimento, desconcentrando 
assim as atividades produtivas, que se entram hoje altamente concentradas 

na capital e proximidades (...). Essa territorialização tem como principal 

objetivo servir de base para a promoção do desenvolvimento equânime entre 

as regiões do Estado (pág. 41). 

 

Os chamados “Territórios Sergipanos” foram divididos e intitulados Sul Sergipano, 

Centro Sul Sergipano, Grande Aracaju, Agreste Central Sergipano, Leste Sergipano, Médio 

Sertão Sergipano, Baixo São Francisco Sergipano e Alto Sertão Sergipano. A partir de então, 

o Estado vem se baseando nessa divisão para executar suas políticas, adotando o termo 

“Territórios de Planejamento” (ver Figura V). 

                                                             
10 Na prática ocorre uma regionalização, considerando a concepção da categoria “região” para fins de 

planejamento a partir de uma divisão espacial. 
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Fundamentando-se nos princípios de crescimento endógeno e na abordagem 

territorial, o Governo de Sergipe propõe combater as disparidades regionais, expressadas pela 

concentração das atividades e do Produto Interno Bruto do território da “Grande Aracaju” 
11

 e 

sua atribuída relação com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e as adversidades 

naturais, principalmente a seca. 

O Governo de Sergipe manteve a mesma delimitação do território do Alto Sertão 

Sergipano determinada pela SDT/MDA, tendo em vista o estímulo à continuidade desta 

política, com o prosseguimento de programas na área, e a articulação de ações dos governos 

nacional, estadual e municipal. Deste modo, o projeto político é concebido como: 

[...] a expressão espacial da harmonização de políticas econômica, social, 
cultural e ambiental, micro e macrorregionais, ora ciência, ora técnica 

administrativa, ora política pública concebidas com enfoque interdisciplinar 

e global, cujo objetivo é o desenvolvimento equilibrado das regiões e a 

organização física do espaço, segundo uma diretriz (CEOT/CEMAT apud 
MELO, 2009, pág. 15). 

 

Nesta perspectiva, podemos observar a seguir a contiguidade e a disposição dos 

Territórios Sergipanos na abordagem que viria a ser instrumento para a implantação de 

diversas políticas pensadas no seio da proposta atual de desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Composta pela capital Aracaju e os municípios próximos de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa 

Senhora do Socorro, Itaporanga d’Ajuda, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, Maruim e Laranjeiras. 
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FIGURA V - TERRITÓRIOS EM SERGIPE CRIADOS PELO GOVERNO ESTADUAL 

EM 2007 

 
Fonte: Portal do Governo de Sergipe12. 

 

O Território do Alto Sertão Sergipano (TASS) está situado à noroeste de Sergipe e é 

o maior em extensão, abrangendo uma área de 4.908,20 Km². O TASS é composto por sete 

(7) municípios, a saber: Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 

Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha. 

                                                             
12 Disponível em <http://www.se.gov.br/index/leitura/id/195/Mapa_dos_territorios.htm#>. Acesso 05 de janeiro 

de 2010. 

http://www.se.gov.br/index/leitura/id/195/Mapa_dos_territorios.htm
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Caracterizado pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano (o menor IDH entre os 

territórios sergipanos: 0.575), deficiência hídrica, clima quente e semiárido, acentuada 

amplitude térmica, solos rasos e pedregosos, o sertão de Sergipe ficou conhecido pela 

precariedade das condições e de ofertas de trabalho, como afirma França (2003), e pela 

carência de infraestrutura, pouco acesso ao crédito e alta concentração fundiária relacionada à 

pecuária extensiva, como observa Santos (2010). Todavia, o TASS tem sido visto pelo atual 

governo estadual como um dos territórios mais prósperos, sendo alvo de um vasto plano de 

desenvolvimento local/territorial. 

A visão do governo estadual, nas gestões 2006-2010 e 2010-2014, sobre o Alto 

Sertão pode ser explicada pela participação do território na economia sergipana. Em 2006, o 

TASS possuía 9,8% do PIB do estado, perdendo somente para Grande Aracaju, que concentra 

55% do PIB estadual. Hoje, o território possui o segundo maior PIB agropecuário no estado, 

correspondendo a 15,5% do PIB agropecuário sergipano, só perdendo o primeiro lugar para o 

território Sul Sergipano, com 17,1% do PIB agropecuário. 

Segundo Santos (2010), a produção agrícola tradicional do sertão sergipano “foi 

perdendo lugar para as novas técnicas impostas pelo modelo de capitalismo globalizado” 

(pág. 58), fortalecendo a pecuária e a necessidade do aumento da produtividade. Deste modo, 

o uso intensivo do solo e projetos de irrigação em larga escala para a exportação surgiram na 

região, destacando-se o “Projeto Califórnia” e o “Projeto Jacaré-Curituba” nos municípios de 

Canindé de São Francisco e Poço Redondo, através de políticas públicas voltadas para a 

fruticultura irrigada. 

A estrutura fundiária do TASS é marcada pelo significativo número de 

assentamentos, que de 1985 a 2010 recebeu 45% dos assentamentos criados no estado 

(INCRA apud Lima, 2010). Segundo o INCRA (PESQUISA DE CAMPO, 2012), neste 

“Território” existem mais de 3.300 famílias acampadas, revelando uma destacada atuação dos 

Movimentos Sociais na área, principalmente a partir da década de 1980, fruto da mobilização 

e da organização de trabalhadores que possuem a terra como condição de vida. 

O TASS se destaca principalmente pela produção de leite e derivados, que representa 

a maior do estado, e pelo maior rebanho bovino de Sergipe. O Estado vem apresentando um 

significativo crescimento na produção do leite (Figura VI) e, neste contexto, a produção do 

Território do Alto Sertão contribuiu decisivamente para isso. 
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FIGURA VI – PRODUÇÃO DE LEITE EM SERGIPE 1996-2012 
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1995/2006 e Produção da Pecuária Municipal 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

 Entre os anos de 2002 e 2006, antes da instauração da política de desenvolvimento 

territorial do Governo Estadual, houve um grande crescimento na produção de leite no TASS 

como expressa a Figura VII. Desta forma, o Território do Alto Sertão se consolida como uma 

grande “Bacia Leiteira” sob uma divisão territorial do trabalho a partir de uma atividade 

considerada tradicional no estado
13

. Para o INCRA-SE, “o setor de leite e derivados constitui-

se, ao lado da agricultura de milho e feijão, como a principal atividade econômica da região e 

enquanto vetor de inserção dos pequenos produtores no mercado” (INCRA, 2006, pág. 108). 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Felisbero Freire (1977) aponta a criação de gado como fundamental para a ocupação do território sergipano. 

Com o objetivo de abastecer a população baiana e o exército ao norte do estado durante a colonização, a 

atividade foi incorporada ao que o autor chamou de “lei geral da marcha das civilizações” (pág. 176) e se tornou 

uma ocupação dominante em grande parte da área que compreende atualmente o estado de Sergipe. A criação de 

gado, sob uma divisão territorial do trabalho, foi então internalizada na cultura sertaneja, caracterizada pelo 

chapéu de couro, pela vaquejada e pelos instrumentos de uso do vaqueiro. Manuel Correa de Andrade (apud, 

INCRA, 2006) chega a qualificar o sertão como o território onde o gado cria o homem mais do que o homem 

cria o gado. 
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FIGURA VII – PRODUÇÃO DE LEITE NO TASS 2002-2006 
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Fonte: Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo de Pecuário e de Leite e Derivados do Alto 

Sertão Sergipano. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

Os municípios do TASS tem apresentado uma expansão significativa no número de 

cabeças de ovinos e caprinos, nos territórios dos APLs. Passando de 92.940 cabeças, em 

2002, para 126.075 cabeças, em 2006. Destacaram-se a produção de caprinos nos municípios 

de Canindé do São Francisco, com 4.250; Poço Verde, com 2.642; e, Porto da Folha, com 

2.600. Ainda assim, as atividades da ovinocaprinocultura, junto à aquicultura (criação de 

peixe e camarão) e à apicultura são vistas como atividades emergentes no TASS. 

O TASS também se destaca pela segunda maior produção de milho e feijão do 

estado, o primeiro relacionado principalmente à produção de ração animal, sobremodo 

bovino, e o segundo para sobrevivência e comercialização nas feiras locais, produzido 

principalmente nas pequenas e médias propriedades. Diferente do feijão, a produção de milho 

tem sido bastante estimulada pelo Estado e vem se expandindo no sertão sergipano. 

O planejamento do desenvolvimento no Alto Sertão Sergipano é posto como uma 

tarefa desafiadora e que requer uma coordenação do Estado nos seus três níveis de governo, 

não sendo bastante somente a atuação do Governo Estadual. 

Portanto, os “Territórios de Planejamento” foram criados com o objetivo de melhor 

impulsionar a economia dos territórios, de forma a identificar as principais atividades 

produtivas das localidades e potenciá-las considerando suas diferenças naturais, culturais e 



44 

 

econômicas para o desenvolvimento econômico e social equilibrado nas diferentes regiões de 

Sergipe. Dessa forma, o Estado assume o papel de coordenar os processos econômicos e, para 

isso, gesta um Plano de Desenvolvimento. 

 

1.2. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE SERGIPE SOB A PROPOSTA DE 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: O DESENVOLVER-SE. 

A partir da necessidade criada em se planejar o desenvolvimento social e econômico 

o Governo estadual se propôs a criar um Plano de Desenvolvimento que reúne um conjunto de 

ações em função dos novos usos políticos e econômicos dos “Territórios de Planejamento”. O 

Plano busca dinamizar a economia nos territórios por meio do discurso da equalização, 

baseando-se no aumento da produção e distribuição da riqueza ao longo de 10 anos
14

 (2008-

2018) e, para isso, repassa a sociedade também a responsabilidade de levar adiante o Plano 

junto aos gestores públicos, técnicos e empresários, tratado como um pacto entre governo e 

sociedade. 

Os “compromissos do Governo” estariam relacionados especialmente à reconstrução 

do sistema viário e logístico para as atividades econômicas, à criação de infraestrutura 

ambiental e de recursos hídricos na busca pela sustentabilidade dos recursos naturais e à 

promoção do desenvolvimento territorializado e sustentável para atrair os investimentos 

privados e aumentar a competitividade dos territórios. Os “compromissos da sociedade” 

estariam ligados à mobilização social para a cidadania (através de cooperativas, associações, 

ONGs, movimentos sociais e partidos políticos), à articulação entre produção e pesquisa na 

geração de inovações por empresas e instituições científicas, à busca constante para elevar a 

qualidade e produtividade no trabalho e à realização de investimentos com responsabilidade 

social e ambiental nos locais onde estão inseridas. 

O DESENVOLVER-SE foi gestado nas conferências municipais iniciadas em 2007 e 

parte da ideia de ajustar a relação entre a utilização dos recursos naturais, a utilização e a 

capacitação da força de trabalho e o investimento do capital através de novas tecnologias, de 

conhecimentos e de inovações, em busca da geração de emprego e renda e da diminuição da 

                                                             
14 O então governador Marcelo Déda afirmou no lançamento do Plano que “o DESENVOLVER-SE traz um 

conjunto de ações que promovem o desenvolvimento em consonância com os territórios, objetivando o 

crescimento de Sergipe a longo prazo” (disponível em 

<http://www.sedurb.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=432>. Acesso em 02 de mar. de 2014). Na 

Solenidade, a assessora-chefe da Secretaria de Arranjos Produtivos e Desenvolvimento Local do BNDES 

destacou a proposta de planejamento integrada e a longo prazo. 

http://www.sedurb.se.gov.br/modules/news/article.php?storyid=432
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concentração econômica em torno da capital (SERGIPE, 2008g). A concentração 

populacional e o agrupamento das atividades econômicas são postas em relevo, de modo que 

justificam a criação de políticas voltadas para as regiões com atividades pouco dinâmicas ou 

consideradas decadentes no estado, com menos “oportunidades” de negócios e esvaziamento 

populacional. 

O Plano apresenta três tendências determinadas pela economia em Sergipe, são elas: 

a concentração social da renda - 47% da população estariam abaixo da linha da pobreza; a 

concentração espacial - 67,6% da riqueza estariam no litoral; e a concentração do PIB 

industrial - 43% vinculada à indústria de gás e petróleo e energia hidroelétrica (SERGIPE, 

2008g). Conforme o documento, o estado se encontra em condições propícias para um 

crescimento econômico baseado no cenário nacional, compreendido pela estabilidade 

econômica e pelo modelo ao qual chamou de social-desenvolvimentista. Com isso, 

argumenta-se a necessidade de uma ação coordenada da economia sergipana para reverter tal 

tendência à concentração nos seus três âmbitos citados. 

Os objetivos propostos são o de promover o crescimento do PIB sergipano, elevar a 

competitividade da economia, diversificar a base produtiva, distribuir a renda no território e 

distribuir a melhor renda nas classes sociais. Entre suas metas, destacam-se: a melhoria de 

estradas pavimentadas e construídas; a criação de oito (8) complexos empresariais integrados; 

a criação de oito (8) Unidades Produtivas Territoriais e oito (8) Centros Territoriais de 

Comercialização; o aumento da participação dos municípios do interior no PIB de 44 para 

60%; o aumento de Sergipe nas exportações; aumento na produção de grãos de 261 para 520 

mil toneladas; e, aumento do rebanho bovino de 1.061 para 1.400 mil. 

Para isso, o Estado se utiliza da política de territorialização para identificar as 

vocações econômicas locais e os problemas comuns aos territórios, retomando a definição do 

conceito de território do MDA (BRASIL, 2005) para o uso dos “Territórios de Planejamento”. 

Uma das bases na discussão para se definir as diferentes ações foi tomada a partir do 

diagnóstico de cenários e vocações econômicas e da formação de identidades territoriais. 

Estas identidades são pensadas de maneira a fortalecer a coesão territorial e seus efeitos 

positivos no sistema produtivo local. 

O TASS, certamente, é um território em foco para as ações do Plano de 

Desenvolvimento, pois apresenta o menor índice de IDH do estado, uma destacada produção 

de leite e rebanho bovino e um crescimento na produção de grãos de milho. Além disso, 
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acredita-se que o TASS necessite de mais investimentos em sua infraestrutura para que possa 

aumentar sua capacidade de comercialização e de produção, através das rodovias e da 

construção de um aeroporto em Canindé de São Francisco. 

Planos de Desenvolvimento foram criados para cada território por meio dos 

Conselhos Setoriais e dos Conselhos Territoriais, com a participação de empresários, 

sindicatos, ONGs, movimentos sociais e Governo. A sistematização das discussões resultou 

em seis (6) estratégias de ações para a promoção do desenvolvimento, expressadas no quadro 

a seguir: 

 

QUADRO I – ESTRATÉGIAS DE AÇÕES PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

DE SERGIPE 

 

1 – Qualificação da força de trabalho - por meio da ampliação do ensino profissionalizante e 

técnico, expansão do ensino superior, melhoria do ensino fundamental, inclusão digital e 

interiorização dos serviços e equipamentos de saúde; 

2 – Incentivo à inovação tecnológica e à democratização da C&T - através da implantação de 

sistemas de produção e difusão de C&T e ampliação do SERGIPETEC; 

3 – Construção e manutenção da infraestrutura produtiva – com a ampliação e requalificação 

do porto de Sergipe, construção e modernização de aeroportos, modernização do sistema rodoviário 

estadual e federal, fomento ao transporte ferroviário e hidroviário, ampliação da oferta e da rede de 

distribuição de gás natural e ampliar o acesso de informação e comunicação por meio da internet; 

4 – Melhorias da gestão dos ativos ambientais – através do ordenamento urbano, do projeto 

Água de Sergipe e da gestão de florestas e biomas; 

5 – Promoções do investimento privado na escala estadual – por meio do adensamento das 

cadeias produtivas, fortalecimento da agricultura irrigada, fortalecimento da cadeia de petróleo e gás e 

promoção da atividade turística; 

6 – Promoções do investimento privado na escala territorial – com o incentivo às MPES, 

apoio à agricultura familiar, projeto de combate à pobreza rural, promoção da economia e da cultura, 

interiorização da infraestrutura produtiva e organização e promoção dos arranjos produtivos locais. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento de Sergipe, 2008g. 
Org.: GOMES, C. M.M. 
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As Associações e Cooperativas aparecem como parceiras fundamentais para o 

estímulo aos investimentos privados na escala territorial, junto ao SEBRAE, agências 

multilaterais de financiamento, o MDIC, SergipeTec e bancos. Tais organizações são 

concebidas como peças chaves para a coesão territorial e suas atividades produtivas. 

O Plano de Desenvolvimento de Sergipe ainda apresenta um diagnóstico sobre a 

economia estadual, destacando suas principais atividades produtivas e comparando seu 

crescimento do PIB com o do Nordeste e com o do Brasil. Tal raciocínio leva a concluir um 

significativo crescimento do índice do PIB do estado acima da média regional e nacional 

(SERGIPE, 2008g). 

Nesse contexto, o Governo Estadual elaborou Planos Estratégicos de prazos mais 

curtos, como o de 2011-2014 que envolveu em sua discussão todos os Secretários de Estado, 

Diretores e Presidentes de entidades e assessores do Governo. Em uma de suas principais 

áreas de atuação estruturante, identifica-se algumas relacionadas diretamente ao 

fortalecimento da economia dos territórios: a ampliação da integração logística e 

transformação da infraestrutura e a potencialização da competitividade da economia sergipana 

(SERGIPE, 2011d). Programas foram desenvolvidos para fortalecerem tais ações, como o 

destinado à Produção Agropecuária e Desenvolvimento Rural (idem), em função de tornar 

visível possíveis capacidades locais para iniciarem e sustentarem determinadas atividades. 

A ampliação da infraestrutura e a integração produtiva das localidades “vulneráveis” 

economicamente fazem parte dos desafios identificados pelo Estado em nome do crescimento 

econômico e de seus possíveis efeitos na melhoria de vida da sociedade. Portanto, o 

ordenamento da produção em sua dimensão territorial compõe a matriz para se pensar o 

desenvolvimento econômico e social, expressado claramente no planejamento do Estado: 

[...] o apoio por parte do setor público ao desenvolvimento de APL’s e 

APT’s, deve entrar como parte integrante de um projeto mais amplo de 

desenvolvimento, mudança e modernização da estrutura produtiva e social 
da região. Não se deve imaginar que os APL’s se constituem como a 

panaceia para o desenvolvimento regional. Todavia, estes, estabelecem-se 

como importantes instrumentos auxiliares para o desenvolvimento 
econômico regional (INCRA, 2006, pág. 104). 

 

De acordo com o Documento acima, o desenvolvimento regional deve realizar o 

fortalecimento das vocações locais; a agregação do valor aos produtos e verticalização da 

produção por meio de avanços no elo das cadeias produtivas; a diversificação da base 

produtiva e da pauta de exportações da região; o avanço no indicador de inclusão social com o 
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aumento de emprego, salário, melhoria técnica e diminuição da desigualdade; o aumento do 

mercado interno regional; e, a gestação de um processo sustentado de crescimento através da 

endogeneização das variáveis chaves, da integração do espaço econômico e do apoio às 

mudanças na estrutura socioeconômica. 

Ao planejar a política estadual por meio dos territórios, o Estado articula as escalas 

de intervenção com base na construção de cenários de desenvolvimento e na pactuação das 

metas a serem alcançadas. Neste sentido, a promoção de políticas com foco nas aglomerações 

produtivas passa a fazer parte integrante do projeto de desenvolvimento territorial, pois foca 

especialmente a identificação de potencialidades locais por meio da criação e da sustentação 

dessas atividades, funcionando como forças motrizes dos “Territórios de Planejamento”. 

 

1.3. A PRODUÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA FOLHA E GARARU COMO 

ALVO PARA A ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO. 

Os municípios de Porto da Folha e de Gararu (Figura VIII) foram classificados, pelos 

critérios do planejamento do Estado, como áreas que possuem características comuns típicas 

de clima semiárido e de sua vegetação, predominantemente de caatinga. Além disso, a 

formação histórica e econômica das localidades foi considerada determinante para a 

institucionalização de uma identidade territorial, neste caso, a que vem a ser considerada para 

todo o Território do Alto Sertão Sergipano. 
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FIGURA VIII – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA FOLHA E 

GARARU 

 
Elaboração: SANTOS, M. R. dos. 

 

Consoante ao Plano de Desenvolvimento de Sergipe, a abordagem de 

Desenvolvimento Territorial prescinde de uma política que seja capaz de impulsionar a 

economia local, de articular o chamado Pacto entre o governo e a sociedade. O planejamento, 

a partir de então, passou a considerar fundamental a retomada das teorias e políticas sobre as 

aglomerações produtivas, adotando os Arranjos Produtivos Locais
15

 como política estratégica 

para o Desenvolvimento Territorial, estadual e nacional. 

No bojo desta política, Porto da Folha e Gararu foram considerados os municípios 

que mais concentram APLs no estado, segundo o Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais (NEAPL-SE). Ao todo, dez (10) APLs foram repassados para o sistema de 

                                                             
15 A Política Nacional de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais será retomada e aprofundada no Capítulo 2. 
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dados do MDIC como prioritários. Destes, cinco (5) APLs identificados tanto em Porto da 

Folha, como em Gararu, por meio da capacidade de sustentabilidade da atividade e das 

potencialidades de crescimento com o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo 

entre os produtores locais. Em ambos foram identificados pelo NEAPL-SE os seguintes 

APLs: 

 

QUADRO II – ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA 

FOLHA E GARARU 

1 - Pecuária do Leite e Derivados; 

2 – Ovinocaprinocultura; 

3 – Apicultura; 

4 - Confecções e Artesanato de Bordado; 

5 - Piscicultura. 

Fonte: Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 

de Sergipe, 2010. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

O INCRA (2006) identificou dezessete (17) localidades que apresentam APLs no 

TASS, porém, nenhum em sua forma madura de funcionamento. Desta forma, considerou-os 

enquanto potenciais APLs identificados no Alto Sertão Sergipano, sendo eles os aglomerados 

da Pecuária Leiteira e Derivados, da Apicultura, da Fruticultura Irrigada, dos Bordados e do 

Oleiro-Cerâmico. 

Todavia, tomaremos como principais referências sobre os APLs em Sergipe os dados 

do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais de Sergipe/SEDETEC e do 

Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, por trazerem em seu 

discurso a proposta dos APLs vinculados ao Plano de Desenvolvimento e por buscarem 

representar com maior coesão o planejamento socioeconômico do Estado. Na Figura IX 

podemos observar uma concentração de APLs ao norte de Sergipe, principalmente no TASS, 

sobretudo nos municípios mencionados. 
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FIGURA IX - DISTRIBUIÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS POR 

TERRITÓRIO E POR MUNICÍPIO NO ESTADO DE SERGIPE EM 2012 

 
Fonte: Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais de Sergipe, 201116. 

 

Neste sentido, os municípios supracitados compõem o campo de pesquisa do 

presente estudo, de modo a ser necessário destacarmos as principais atividades no município 

antes da implantação da Política dos Arranjos Produtivos Locais e sua dinâmica produtiva, 

para então discutirmos esta política de aglomerações produtivas em andamento e seu discurso 

envolto. 

Originada a partir de uma fazenda e, posteriormente, uma fazenda nomeada “Curral 

do Buraco” (FEITOSA, 2009), devido aos morros que cercam o sítio, a povoação Porto da 

Folha foi emancipada politicamente em 1835 com a criação da vila de São Pedro e 

compreendia uma área maior que a atual, com cerca de 5000 Km² (SOUZA, 2009). Neste 

                                                             
16 Disponível em <http://www.neapl.sedetec.se.gov.br/modules/wfdownloads/visit.php?cid=2&lid=7>. Acesso 

em 17 de agosto de 2011. 
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período havia apenas dezessete (17) municípios na então Província
17

, sendo São Cristóvão a 

única com sede localizada em “cidade” e não em “vila” (idem). 

A povoação Porto da Folha foi elevada à categoria de sede municipal em 1896 

quando foi elevada de vila para categoria cidade, conforme consta em documentos da 

prefeitura (PESQUISA DE CAMPO, 2012) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário 

de Sergipe – EMDAGRO (SERGIPE, 2008b), após a sede ter sido transferida sucessivamente 

cinco vezes, passando por: Ilha de São Pedro, Porto da Folha, Gararu, Porto da Folha, Ilha do 

Ouro e porto da Folha (SOUZA, 2009). 

A povoação Gararu foi denominada inicialmente de “Curral de Pedra” devido à 

existência de currais feitos com rochas com a finalidade de prender os rebanhos. Segundo a 

Portaria nº 1.003, de 28 de março de 1876, a nomenclatura “Curral das Pedras” foi substituída 

por “Gararu”, em homenagem a um famoso cacique que ocupou a região. Segundo a 

prefeitura de Gararu (PESQUISA DE CAMPO, 2012), somente em 1943 Gararu foi 

definitivamente reconhecido como município, compreendendo uma área de 644,722 km². 

Durante o século XIX o transporte de mercadorias na região era feito principalmente 

através do rio São Francisco, até então com grande capacidade para navegação. Assim, quase 

todo o comércio de Porto da Folha e de Gararu era feito principalmente com Propriá, Penedo 

e Aracaju através do São Francisco (FEITOSA, 2009), ao norte do estado na divisa com o 

estado de Alagoas, além de ter sido o principal meio de transporte de pessoas, inclusive dos 

primeiros padres jesuítas que fundaram a missão de São Pedro e da visita de Dom Pedro II na 

Ilha de São Pedro (idem). Hoje, o rio só permite a navegação de pequenas embarcações 

(FIGURA X). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 De acordo com Manoel Alves de Souza (2009), os municípios eram São Cristóvão, Laranjeiras, Nossa 

Senhora do Socorro, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete, Maruim, divina Pastora, Capela, Propriá, Vila-

Nova (atual Neópolis), Itabaiana, santa Luzia, estância, Lagarto, Itabaianinha e Campos (atual Tobias Barreto). 
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FIGURA X – MARGEM DO RIO SÃO FRANCISCO EM GARARU 

 

Foto: GOMES, C. M. M. 

Pesquisa de Campo, 2014. 

 

A presença do rio permitiu o estabelecimento de cultivos como o arroz. Até meados 

da década de 1990, Porto da Folha e Gararu possuíam fábricas de arroz fruto da produção que 

crescia às margens do rio São Francisco. Por conta da diminuição da vazão do curso fluvial e 

de sua consequente diminuição das terras próprias para o cultivo, sua produção declinou 

acentuadamente. Tal fato foi ocasionado pela construção da hidroelétrica de Xingó à montante 

do canal fluvial. A CODEVASF, com isso, assumiria o compromisso de apoiar projetos na 

região, mas não se tem apurado até então nenhuma iniciativa ligada as atividades no rio São 

Francisco ou que exceda os projetos de APL investigados nesta pesquisa. 

Atualmente, o município de Porto da Folha possui uma área de 896,937 Km², 

localizado no bioma da Caatinga, com uma população de 27.146 e uma densidade 

demográfica de 30 hab./km² segundo o Censo Demográfico de 2010 realizado pelo IBGE. Os 

povoados considerados com maior destaque econômico são Lagoa da Volta, Lagoa do 

Rancho, Lagoa Redonda, Linda França, Niterói, Mocambo, Umbuzeiro do Matuto, Ilha de 

São Pedro e Ilha do Ouro. O município de Gararu possui uma população de 11.405, com uma 
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densidade demográfica de 18 hab./km² segundo o Censo Demográfico de 2010, feito pelo 

IBGE, localizado no bioma caatinga e com resquícios de mata atlântica. Destacam-se os 

povoados de São Mateus, Cachoeira, Lagoa Primeira, Oiteiro, Palestina, Lagoa do Porco e 

Várzea Nova. 

Em ambos os municípios há uma predominância da “população rural” (Figuras XI e 

XII), revelando a dimensão do campo na dinâmica do município e a abrangência alcançada 

pelas políticas agrícolas ou agroindustriais e pelas políticas de aglomerações produtivas 

territoriais. 

 

FIGURA XI - POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE PORTO DA FOLHA 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

FIGURA XII - POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE GARARU 

 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

Segundo o INCRA (PESQUISA DE CAMPO, 2012), o município de Porto da Folha 

possui: ao norte, o território Quilombola chamado de Mocambo (com 114 famílias) e o 

território indígena da tribo Xocó na Ilha de São Pedro; à noroeste, os assentamentos rurais 

Paulo Freire (40 famílias) e Cajueiro (109 famílias); e à nordeste, os assentamentos Vitória de 
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São Francisco (30 famílias), José Unaldo de Oliveira (15 famílias) e Ilha do Ouro (94 

famílias). O município de Gararu possui: ao norte, o assentamento Nova Esperança (40 

famílias); ao leste, os assentamentos Flor da Índia (11 famílias), Josenilton Alves II (16 

famílias), Apolônio de Carvalho (05 famílias) e na divisa com Itabi o assentamento Maria 

Vitória (13 famílias); à sudoeste, na divisa com Glória o assentamento Cachoeirinha (99 

famílias);  e ao sul, na divisa com Itabi o assentamento Sepre-Tiaraju (21 famílias). 

O setor de “serviços” lidera a participação do PIB nos municípios de Porto da Folha 

e Gararu, seguido pela agropecuária, pela indústria em terceiro e, por último, pelos impostos. 

Em relação ao setor produtivo a agropecuária é o setor que mais se destaca nos dois 

municípios como podemos observar nas Figuras XIII e XIV: 

 

FIGURA XIII – PRODUTO INTERNO BRUTO DE PORTO DA FOLHA A PREÇOS 

CONCORRENTES ENTRE 1999-2011 
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Fonte: IBGE em parceria com os órgãos estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

SUFRAMA. 

Org.: GOMES, C. M. M. 
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FIGURA XIV – PRODUTO INTERNO BRUTO DE GARARU A PREÇOS 

CONCORRENTES ENTRE 1991-2011 
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Fonte: IBGE em parceria com os órgãos estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

SUFRAMA. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

Notamos que em todos os setores houve aumento e destacamos o crescimento na 

agropecuária, uma atividade já consolidada em todo o TASS: em Porto da Folha de 7.399 mil 

reais em 1999, 16.296 mil reais em 2005 e 24.647mil reais em 2011; em Gararu 4.647 mil 

reais em 1999, 8.573 mil reais em 2005 e 15.501 mil reais em 2011. No intervalo de doze (12) 

anos ocorreu um crescimento de aproximadamente 20% ao ano em ambos os municípios na 

participação da agropecuária no PIB. 

Identificamos a pecuária bovina como a principal atividade nos dois municípios e a 

ovinocaprinocultura como uma atividade tida como potencial na pecuária. Na agricultura, a 

produção de milho representa a maior produção, seguida de longe pelo feijão, pela mandioca 

e pela fava. Este conjunto expressa as principais atividades do sistema produtivo nos 

municípios de Porto da Folha e Gararu.  

A estrutura produtiva se tornou a base motriz de varias políticas, não só do Governo 

estadual. O próprio Governo Federal criou o Plano Brasil Maior a fim de elevar a 

produtividade e a competitividade, com o objetivo de inserir ainda mais a produção nacional 
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no mercado mundial, aproveitando as “competências presentes nas empresas, na academia, e 

na sociedade” (BRASIL, 2011, pág. 07) e coordenando um diálogo entre o poder público, o 

empresariado e a sociedade. A busca pelo aumento da eficiência produtiva possui, entre outras 

medidas, a modernização produtiva e estímulo às cadeias produtivas e às exportações. 

Em suas estratégias, o Plano busca competências e recursos disponíveis localmente 

via “Ações Especiais em Desenvolvimento Regional” por meio da articulação entre agentes 

públicos e privados. Estas ações se baseiam na Rede Nacional de Informações sobre 

Investimentos (RENAI/MDIC), na Rede Nacional de Política Industrial (RENAPI/ABDI), na 

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), no Grupo de Trabalho Permanente 

Para Arranjos Produtivos Locais (GTP APL/MDIC) e, por fim, nos já criados Territórios da 

Cidadania, coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário. 

  

QUADRO III – PLANO BRASIL MAIOR 2011-2014 

 
Fonte: Cartilha Brasil Maior Plano 2011-2014 (BRASIL, 2012)18. 

 

De acordo com Mior (2005), a visão “agrarista” de relacionar o desenvolvimento 

rural somente com a atividade agrícola foi substituída por uma concepção integradora de 

                                                             
18 Disponível em <http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/wp-content/uploads/cartilha_brasilmaior.pdf>. Acesso 

em 20 de junho de 2012. 

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/wp-content/uploads/cartilha_brasilmaior.pdf
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estímulo à competitividade e à incorporação da agricultura na indústria a montante e jusante, 

defendidas pelos pesquisadores do chamado “Novo Rural” para a elaboração de políticas 

territoriais no Brasil. 

Em geral, as políticas de aglomerações produtivas vinculadas à abordagem territorial 

partiram da critica ao modelo exógeno e concentrado de intervenção do Estado, às teorias 

macroeconômicas, fruto também dos ataques à metateoria
19

, à força dinâmica no crescimento 

urbano-industrial e ao campo como produtor apenas de alimentos e produtos primários. Surge 

o discurso do “novo”, de um modelo endógeno e descentralizado, que se adequa às 

explicações da microeconomia em função do mercado para levar o desenvolvimento, em sua 

abordagem territorial, às áreas mais pobres e estagnadas economicamente. 

A busca por um modelo de desenvolvimento para regiões “deprimidas” ou 

“atrasadas” vem sendo tomada pela corrente que foca o nível local como espaço em que se 

gerariam as condições para um novo modelo econômico de desenvolvimento. Ao analisar o 

breve curso histórico das estratégias adotadas de combate à pobreza e ao atraso rural, 

Christoffoli (2008) afirma que os programas atuais de desenvolvimento rural, com enfoque 

territorial, repetem os objetivos e elementos das fases anteriores sem apontar para o 

enfrentamento das questões estruturais. Para ele, muitas das iniciativas adotadas por esta 

concepção desviam o debate da crise estrutural mais do que resolver o chamado atraso social 

e econômico. 

Acredita-se que a questão mitigatória esteja na substituição da produção em série por 

produção flexível, agrupados em pequenas empresas e com maior uso de tecnologias.  De 

modo geral o desenvolvimento territorial busca aumentar a produção a partir de seus recursos 

locais, integrar as atividades rurais e urbanas, incorporar a competitividade como estratégia de 

inovação e estimular a participação e mobilização dos sujeitos locais. Todo o conjunto de 

ações leva a necessidade em dinamizar a economia no território a partir da produção da 

chamada agricultura familiar. 

Conforme França e Garibe Filho (2008) existem quatro fases do processo produtivo 

no território: assistência, subsistência, sustentabilidade e produção em escala. Para atravessar 

                                                             
19 David Harvey, em “A Condição Pós-moderna” (2008), compreende a mudança da “modernidade” para a “pós-

modernidade” a partir da transição do fordismo para a acumulação flexível do capital, de forma a alterar o modo 

de fazer arte e ciência a partir da negação da metanarrativa/metateoria como explicativa da realidade: “Começo 

com o que parece ser o fato mais espantoso sobre o pós-modernismo: sua total aceitação do efêmero, do 

fragmentário, do descontínuo e do caótico que formavam uma metade do conceito baudelairiano de 

modernidade” (pág. 49). 
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tais fases, os projetos necessitariam principalmente de infraestrutura e amparo do Estado. 

Neste sentido, a criação de uma política nacional tem como pressuposto a atuação do Estado 

na rearticulação entre a economia e o território para agregação de valor a partir dos recursos 

disponíveis e de sua potencialidade. 

Com isso, a necessidade em ordenar a produção de um território e impulsionar sua 

dinâmica passou a ser fundamental para o projeto de desenvolvimento. Assim, a Política dos 

Arranjos Produtivos Locais adequou-se à proposta de Desenvolvimento Territorial, 

incorporando a lógica do mercado através da intervenção do Estado na articulação território-

economia. 
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CAPÍTULO II  

 

A POLÍTICA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS MUNICÍPIOS DE 

PORTO DA FOLHA E GARARU (SE) 
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2. A POLÍTICA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NOS MUNICÍPIOS DE 

PORTO DA FOLHA E GARARU (SE) 

Com a justificativa de promover a interiorização do desenvolvimento e a 

desconcentração das atividades produtivas, o Estado assume a abordagem territorial com a 

proposta de defender uma visão coordenada de iniciativas e de organizações variadas de 

valorização dos atributos de cada território. Em Sergipe, segundo Lima (2008): 

Nas discussões do Plano de Desenvolvimento Participativo e Territorial, foi 

adotado o conceito de Cadeias Produtivas ao se analisar as principais 
atividades econômicas de cada território, mas, a partir da visão territorial 

proposta, que leva em consideração as vocações e potencialidades de cada 

território, o apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Estado se torna uma 
estratégia mais condizente, havendo a necessidade do engajamento das 

diversas instituições em prol do estímulo ao desenvolvimento a partir dos 

APLs que foram identificados no estado (pág. 115 e 116). 

 

As chamadas vocações e potencialidades de cada território são identificadas e 

fomentadas pelo Estado, que as agrupa a partir das dimensões econômico-produtiva e 

político-institucional as áreas que caracterizam os “Territórios de Planejamento” – além de 

elencar as dimensões ambiental, social e cultural definidos como critérios de coesão 

territorial. Desta maneira, a divisão territorial do trabalho se ajusta as necessidades 

econômicas, reorganizando a dinâmica produtiva dos territórios através de ações projetadas 

para cada local. 

As principais atividades econômicas constituem-se resultado de decisões políticas, de 

determinações socioeconômicas na gestão de ações, e não de simples adaptação natural na 

escolha de certas atividades produtivas em detrimento de outras
20

. O que conhecemos como 

“vocação local”, nada mais é do que a atividade potencializada em cada território ou 

município. 

O apoio do Estado aos Arranjos Produtivos Locais surge como estratégia para 

impulsionar a economia nos territórios, elencando determinadas atividades econômicas em 

diferentes localidades articuladas por meio de uma Política Nacional. Ao incluir o APL no 

projeto de desenvolvimento, o Plano Estadual de Desenvolvimento soma-se ao conjunto das 

                                                             
20 A naturalização dos fatos socioeconômicos permite negar o movimento histórico como explicativa da 

realidade, descolando o natural do ser social, idealizando-o. Smith (1984) questiona o fato de explicarmos a 

realidade pela natureza, não pela história. Marx já afirmara que os economistas clássicos tomavam as relações 

como dados estáticos, logo, “regidas por leis naturais eternas, independentes da história; e a essa altura insinuam-

se dissimuladamente relações burguesas como leis naturais, imutáveis, da sociedade in abstracto” (2008, pág. 

240, grifo do autor). 
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propostas de Desenvolvimento Econômico Nacional, entre elas a Política de Apoio aos 

Arranjos Produtivos Locais. 

 

2.1. A POLÍTICA DE APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO BRASIL 

De acordo com Costa (2010), o Brasil apresenta uma forte tendência à concentração 

econômica no eixo dinâmico por conta das vantagens locacionais ditadas pelo mercado e pela 

guerra fiscal. Para o autor, uma política central deve coordenar o processo de ordenamento 

territorial de desenvolvimento brasileiro, diante das forças centrífugas que tendem a 

segmentar a economia em regiões marginalizadas e prósperas no comércio internacional. 

Neste sentido, acredita-se que o APL se constitua como um promissor instrumento de política 

econômica de Desenvolvimento Regional
21

, ao fortalecer e desenvolver todo um sistema 

sócio produtivo. 

A Política de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais surge como estratégia para o 

desenvolvimento nacional, em razão da necessidade em articular as ações de apoio integrado 

através de atuações conjuntas entre os órgãos (BRASIL, 2004b), principalmente como forma 

de estimular e reorganizar o Planejamento Regional mediante o fomento as pequenas e médias 

empresas. A principal justificativa utilizada para diferenciar esta de outras políticas de 

fomento às micro e pequenas empresas se baseia na maior efetividade de ações quando 

direcionadas a um grupo de produtores e instituições em uma área com os atributos do 

“Território de Planejamento”
22

, e não as unidades produtivas ou empresas individualizadas. 

Em abril de 2003, deu-se início um movimento em favor aos APLs, endossado pelo 

então recente Grupo de Trabalho informal criado naquele ano, e composto por representantes 

de diversos ministérios e outras instituições. Por meio do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
23

, a Política de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 

foi institucionalizada e, por consequente, constituiu-se o Grupo de Trabalho Permanente sobre 

APL (GTP-APL) de caráter interinstitucional, com participação de organizações 

                                                             
21 A SUDAM possui um Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) que permite o financiamento de ações 

de implantação, fortalecimento e melhoria de APLs estratégicos. Gestores responsáveis pelo Desenvolvimento 

Regional tem se preocupado, cada vez mais, em como a abordagem do APL pode se inserir à política de 

planejamento. 

22 A concepção de “Território” está aqui atribuída ao discurso do Desenvolvimento Territorial adotado pelo 

Estado. Aprofundaremos a discussão sobre a proposta de desenvolvimento local, particularmente em sua 

abordagem territorial e dedicada às aglomerações produtivas, no próximo capítulo. 

23 Através da Portaria Interministerial de número 200 de 03 de agosto de 2004, reeditada em 24 de outubro de 

2005, 31 de outubro de 2006 e 31 de abril de 2008. 
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governamentais e não governamentais
24

. A estrutura de gestão da Política de Apoio aos APLs 

ocorre por meio de três instâncias: Conselhos de Política (com reuniões semestrais), Grupos 

Técnicos (com reuniões mensais) e Secretaria Executiva. O Conselho de Política corresponde 

a instância superior das decisões, composto pelos participantes do GTP APL. 

Deste modo, deliberaram-se as seguintes ações: identificação de possíveis APLs, 

definição de critérios para ações em conjunto, proposição de modelos de gestão multissetorial, 

construção de um sistema de informações para o gerenciamento das ações e elaboração de um 

Termo de Referência com aspectos conceituais e metodológicos relevantes para a implantação 

da política em todo o país (BRASIL, 2004b). Em 2004, ocorre a consolidação desta política a 

partir da elaboração e publicação em referência, que expõe os seguintes objetivos 

apresentados no Quadro IV: 

 

QUADRO IV – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS APLs 

 

- O desenvolvimento econômico; 

- A redução das desigualdades sociais e regionais; 

- A inovação tecnológica; 

- A expansão e a modernização da base produtiva; 

- O crescimento do nível de emprego e renda; 

- A redução da taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas; 

- O aumento da escolaridade e da capacitação; 

- O aumento da produtividade e competitividade; 

- O aumento das exportações. 

 

Fonte: BRASIL, Termo de Referência para Política Nacional de Apoio ao 

Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, 2004, pág. 09. 

 

                                                             
24 O GTP-APL é composto por representantes do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio 

Exterior, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da 

Integração Nacional, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério de Minas e Energia, Ministério da 

Educação, Ministério do Turismo, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Caixa Econômica Federal, BNDES, CNPq, SEBRAE, Basa, IPEA, 

FINEP, Banco do Nordeste Brasileiro, Banco do Brasil, Agência de Promoção de Exportações e Investimentos 

(APEX), Inmetro e Embrapa. Entraram posteriormente: IEL, Conselho Superior do Movimento Brasil 

Competitivo, Codevasf, Banco Bradesco, Suframa, CNI, Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), SENAI e 

Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assuntos de Ciência e Tecnologia. 
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Para isso, a estratégia de atuação sugerida pelo Termo baseia-se, primeiro, no 

reconhecimento e valorização da iniciativa local expressa pelo “Plano de Desenvolvimento” 

de cada APL e, segundo, na articulação e intervenção de políticas públicas para melhoria de 

aspectos necessários na generalidade dos APLs. 

No levantamento realizado em 2005, pelo GTP APL, foram identificados 957 

arranjos, em vista disso, verificou-se então a necessidade em ampliar a atuação do Grupo, 

dada a grande extensão territorial do país e o elevado número de arranjos para dar suporte. O 

cadastro é constituído pelo mapeamento dos aglomerados produtivos e alguns são 

selecionados para receber apoio prioritário. Os responsáveis pelo APL escolhido, por sua vez, 

deverão apresentar um Plano de Desenvolvimento Preliminar
25

, orientado por um Modelo 

sugerido pelo GTP APL e enviado à Secretaria Executiva para que o Grupo Técnico analise. 

Caso obtenha um parecer favorável, as instituições parceiras serão chamadas para articular-se 

ao Plano e contribuir com seus instrumentos de apoio. Por fim, um Plano de Desenvolvimento 

Final será criado incluindo os projetos específicos referentes a cada instituição “parceira”. 

O cadastro pretende ser anual, enumerando as localidades que apresentem uma 

abordagem de APL em todo o Brasil. Em vista disso, alguns critérios foram definidos durante 

a etapa piloto: não ultrapassar dezessete APLs por estado, ter ao menos um por região e 

planejar uma melhor forma para distribuição territorial e setorial. Além disso, há o 

acompanhamento dos APLs cadastrados por meio de um sistema informatizado, monitorado 

pelo Grupo Técnico. 

Conforme o Termo de Referência Nacional para APLs (BRASIL, 2004b), cada Plano 

de Desenvolvimento Final deve ser construído necessariamente pelos “atores locais”, mas não 

exclusivamente. A partir da contextualização e do diagnóstico do arranjo deve ser descrito o 

uso de tecnologia e requerimentos sociais e institucionais presentes, conter uma lista de 

projeto de investimento em médio prazo, expressar de forma clara os resultados esperados, 

mecanismos de monitoramento e avaliação, conter ações necessárias para atingir os 

resultados, contar com a contrapartida dos “atores” envolvidos e explicitar os investimentos 

locais surgidos no APL. 

O Observatório Brasileiro de APL possui em sua “Rede dos APLs” um banco de 

dados que inclui as melhores práticas no desenvolvimento produtivo, na governança, na 

                                                             
25 O Plano deve apresentar, entre outras informações, os desafios, as ações já realizadas e os investimentos que 

precisam ser feitos. 
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cooperação, no acesso ao mercado nacional e internacional, na capacitação e no acesso aos 

serviços financeiros
26

. Nesta perspectiva, o GTP APL criou a Comunidade do Plano Nacional 

de Capacitação para Gestores de Arranjos Produtivos Locais (PNC), reunindo informações 

sobre arquivos e cursos que possam auxiliar na gestão do APL
27

. 

Com o objetivo de melhorar o monitoramento e impulsionar a Política, adotaram-se 

mecanismos para o acolhimento de projetos e envolvimento de instituições estaduais com o 

objetivo de estimular as lideranças dos APLs na elaboração dos Planos de Desenvolvimento 

de cada arranjo e de sua articulação institucional. Assim, para cumprir esta função foram 

criados os Núcleos Estaduais de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (NEAPL), 

responsáveis em induzir as demandas dos APLs e articular diversas instituições de apoio, 

chamadas de parceiras. 

Parte-se da ideia de que possa existir previamente um esboço de APL nos territórios, 

um arranjo em potencial já existente, que venha a ser identificado e fortalecido pela Política 

Nacional via Núcleos Estaduais. De acordo com a abordagem mais usual nas políticas 

públicas, é possível reconhecer a existência de um APL a partir de um número significativo 

de “empreendimentos” e de indivíduos que atuem em torno de uma atividade produtiva 

predominante, com expressões de cooperação e de governança local, que possam incluir 

pequenas, médias e grandes empresas (BRASIL, 2004b). Por isso, para identificar um Arranjo 

Produtivo Local, pressupõe-se a existência de alguma articulação entre os produtores em 

torno de uma determinada atividade produtiva no território, isto é, em torno de aglomerações 

produtivas em função de um Pacto Territorial para o Desenvolvimento, como foi apresentado 

no primeiro capítulo. 

De acordo com Costa (2010), existe uma confusão conceitual ao considerar cadeias 

produtivas ou simples aglomerações produtivas como APLs consolidados, pois existiria uma 

banalização no uso do termo, transformando-o em uma panaceia para o desenvolvimento. Por 

isso, o “Território” é fundamental na formação e sustentação de cooperações e de governança 

local no desenvolvimento crescente e sustentável de atividades ao longo do tempo. Deste 

modo, 

                                                             
26 Disponível em <http://portalapl.ibict.br/banco_melhores_praticas/bmp.html>. Acesso em 16 de março de 

2014. 

27 Disponível em <http://redeapl.ibict.br/communities/service/html/communityview?communityUuid=91f2afdf-

c9c4-4edc-a6df-8b7e4ed6e2cc>. Acesso em 15 de junho de 2014. 

http://portalapl.ibict.br/banco_melhores_praticas/bmp.html
http://redeapl.ibict.br/communities/service/html/communityview?communityUuid=91f2afdf-c9c4-4edc-a6df-8b7e4ed6e2cc
http://redeapl.ibict.br/communities/service/html/communityview?communityUuid=91f2afdf-c9c4-4edc-a6df-8b7e4ed6e2cc
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Concentrações territoriais de firmas, associações e outras unidades engajadas 
num mesmo ramo de atividade ou atividades correlatas que sirvam de 

suporte a um setor ou setores de determinado local, podendo desse modo 

gerar vantagens para particulares e pequenas empresas a partir da existência 
de economias de aglomeração, competição, cooperação e da ênfase em 

ligações internas com o engajamento de instituições locais fazendo, desse 

modo, com que firmas ou associações ganhem mercado e possam inclusive 
se colocar no mercado internacional saindo do local para o global. 

(CARVALHO apud NETO; TEIXEIRA, 2010, pág. 07). 

 

Segundo o Portal do Observatório Brasileiros de APLs
28

 (OBAPL), não existe uma 

estrutura rígida na organização de um arranjo, desde que se respeite sua estrutura produtiva, 

cultural, social e política e que se venha a ter algum tipo de governança. Cabe destacar que 

todos os envolvidos não possuem nenhum vínculo estatutário ou contratual e que podem ser 

representados por entidades de caráter jurídico, como associações, sindicatos ou cooperativas. 

Além do MDIC, os outros Ministérios assumem a Política junto a um conjunto de 

instituições que compõem o GTP-APL. Destacaremos abaixo os principais “parceiros” da 

Política Nacional, apresentando um painel de como se organizam e quais instrumentos podem 

ser utilizados na Política de Apoio aos APLs: 

1 – SEBRAE: tem entre seus objetivos estimular os processos locais de 

desenvolvimento por meio da conexão entre o arranjo e o mercado.  A funcionalidade 

econômica do território parte do desempenho desses arranjos produtivos e seu sucesso 

dependem da disponibilidade dos recursos locais e do grau de cooperação e eficiência dos 

sujeitos locais. De acordo com Silva, Takagi e Santos (2008), o SEBRAE propõe uma 

concepção de desenvolvimento territorial baseada nos APLs, desde que apresentem uma 

especialização produtiva e mantenham algum vínculo com o território e seus sujeitos locais. 

De acordo com os autores, tal aglomeração produtiva no território se aproximaria da noção de 

clusters utilizada na microeconomia neo-schumpeteriana para “designar um aglomerado de 

empresas que estabelecem mecanismos de cooperação e competição não predatória entre si 

em torno de determinados mercados” (pág. 175 e 176). O SEBRAE disponibiliza vários 

programas e cursos de capacitação para as instituições e produtores. 

2 – Banco do Brasil – o Banco parte da concepção de APL baseada em uma 

concentração de agentes (empresas, associações, cooperativas) em um mesmo território, 

operando em atividades produtivas correlacionadas e que apresentam vínculos expressivos de 

                                                             
28 Disponível em <http://portalapl.ibict.br/index.html>. Acessado em 05 de janeiro de 2014. 

http://portalapl.ibict.br/index.html
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interação, cooperação e aprendizagem. Teriam como objetivo o desenvolvimento econômico 

e social e se caracterizariam pelo modo de aglomeração, governança, diversidade de 

instituições atuantes, protagonismo local, empreendedorismo e capital social
29

. O Banco 

possui linhas de créditos exclusivas para participantes de APLs, como o BB Giro Automático, 

BB Giro Rápido e Capital Giro Mix Pasep (BRASIL, 2004b) e um canal virtual chamado de 

Vitrine APL, com o intuito de divulgar os produtos, além de promover o associativismo e o 

cooperativismo. 

3 – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – o BNDES acredita 

que para a instalação da Política, as empresas devem buscar vantagens competitivas 

locacionais estáticas segundo o documento “Arranjos Produtivos Locais e Desenvolvimento” 

(SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004), sendo elas basicamente: terras agrícolas e minas em 

condições competitivas associadas à boa logística de transporte; “mão-de-obra” não 

qualificada e muito barata; e incentivos fiscais (BRASIL, 2004a, pág. 34). O BNDES possui o 

Programa de Apoio ao Fortalecimento da Capacidade de Geração de Emprego e Renda 

(PROGEREN), responsável por empréstimos a micro, pequenos e médias empresas em APLs 

pré-selecionados pelo Banco. 

4 – FINEP – a “empresa pública” esta vinculada ao MCTI e possui como objetivo 

promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil  por meio do fomento público à 

Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos, entre 

outros
30

. Disponibiliza financiamento, incentivo fiscal, subvenção econômica, capacitação e 

bolsas para instituições que apoiem os APLs. O FINEP integrou os APLs no Programa de 

Incentivo à Inovação nas Empresas Brasileiras (Pró-Inovação), de apoio aos custos do 

desenvolvimento de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação anteriores à produção, e 

no Programa de Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais (PPI-APLs), 

que pretende criar APLs mais competitivos. 

5 – CNPq – O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

vem através do Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas 

                                                             
29Disponível em 

<http://www.bb.com.br/portalbb/page83,108,7532,8,0,1,2.bb?codigoNoticia=3390&codigoMenu=123&codigoR

et=2559&bread=1_5>. Acesso em 16 de março de 2014. 

30 Disponível em <http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=institucional_empresa>. Acesso em 16 de junho de 

2014. 

http://www.bb.com.br/portalbb/page83,108,7532,8,0,1,2.bb?codigoNoticia=3390&codigoMenu=123&codigoRet=2559&bread=1_5
http://www.bb.com.br/portalbb/page83,108,7532,8,0,1,2.bb?codigoNoticia=3390&codigoMenu=123&codigoRet=2559&bread=1_5
http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=institucional_empresa
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buscar melhorar a competitividade das empresas, que podem ser apoiadas por universidade e 

institutos de pesquisa (BRASIL, 2004b). 

6 – MI - O Ministério da Integração Nacional incluiu o modelo de APL em seu 

Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) como instrumento de dinamização 

econômica. Desta forma, vinculou os arranjos em programas como: Promoção de 

Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (PROMESO) que tem como objetivo 

implementar uma infraestrutura e estimular o associativismo e o cooperativismo; Promoção 

Econômica e Inserção Econômica de Sub-Regiões (PROMOVER) que visa estimular os 

arranjos produtivos através da capacitação, treinamento e ampliação de parcerias; o Programa 

de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semiárido (CONVIVER) para a dinamização 

econômica de arranjos produtivos potenciais; o Programa Organização Produtiva de 

Comunidades Pobres (PRODUZIR) que  busca combater o desemprego e subemprego em 

comunidades pobres integrando em arranjos e atividades produtivas em parceria com a 

FAO/ONU; o Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF) que objetiva 

estimular investimentos em arranjos e cadeias produtivas em regiões menos dinâmicas, 

buscando o desenvolvimento local e a integração da América do Sul. 

7 – MDIC - O Projeto Extensão Industrial Exportadora coordenado pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, SEBRAE e APEX se baseia no 

incremento da competitividade e cultura exportadora em APLs e interação entre produtores e 

instituições de apoio. Já o Programa de Apoio Tecnológico à Exportação (PROGEX) pretende 

gerar novas empresas ou ampliar a capacidade delas por meio dos arranjos, coordenado pelo 

MDIC e MCT, em conjunto com instituições como o SEBRAE e FINEP. 

Outras instituições vêm incorporando o modelo de APL, como a Caixa Econômica 

através do Programa de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais, consolidando a Política 

Nacional através de programas e projetos construídos com o objetivo de melhorarem a 

competitividade e sustentabilidade das atividades econômicas e ampliar o mercado dos 

produtores brasileiros. Como observamos, a proposta consiste em promover o crescimento 

econômico de forma coordenada entre as esferas de governo e instituições públicas e 

privadas, destinando-se principalmente aos pequenos e médios produtores incorporados ao 

planejamento territorial. 
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2.2. A POLÍTICA DE APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM SERGIPE 

A primeira iniciativa sistematizada em Sergipe com foco nos APLs ocorreu em 2002, 

conforme Melo (2013), a partir da incorporação da Universidade Federal de Sergipe na Rede 

de Pesquisa sobre Sistema Produtivo e Inovativos Locais (REDESIST
31

) através do projeto 

intitulado “Arranjos Produtivos Locais: uma nova estratégia de ação para o SEBRAE”. A 

pesquisa se baseou no estudo sobre o APL de Confecções de Tobias Barreto. O SEBRAE, 

desde o ano 2000, já lançara editais no Brasil em articulação com a Agência de 

Desenvolvimento da Lombardia, com o intuito de estudar e divulgar as experiências italianas 

de desenvolvimento de micro e pequenas empresas. 

Alinhadas à Política do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), diferentes iniciativas foram promovidas com base em APLs, como o 

“Programa Temático de Assistência Social e Inclusão Produtiva” e a “Política de 

Desenvolvimento Produtivo e de Ciência e Tecnologia” (SERGIPE, 2011d). Assim, com a 

reavaliação das políticas de desenvolvimento, os territórios passaram a funcionar como 

suportes do planejamento. A partir de 2007, o Estado preocupou-se em identificar o potencial 

econômico de cada território, de modo a apoiar os produtores em sua capacidade de iniciar e 

sustentar determinada atividade, com a justificativa de promover a competitividade e 

sustentabilidade econômica. De acordo com Melo (pág. 13, 2013) “a promoção de Arranjos 

Produtivos Locais no estado de Sergipe atende a uma política nacional coordenada 

nacionalmente pelo Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior”. 

A proposta de criação do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 

em Sergipe foi feita em reunião na SEDETEC
32

, no dia 23 de maio de 2007, com o objetivo 

de adequar o Estado na Política Nacional de Apoio aos APLs. Segundo a Ata para a 

constituição do NEAPL-SE (SERGIPE, 2012), o Núcleo teria como objetivo a promoção de 

ações, de capacitação, empreender esforços para disponibilizar recursos materiais, humanos e 

                                                             
31 A Rede foi criada em 1997, com sede no Instituto de Economia da UFRJ. Ver <http://www.redesist.ie.ufrj.br>. 

Acesso em 12 de março de 2013. 

32 A reunião ocorreu com a presença do então Secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 

Tecnologia do Estado, Diretor Presidente do Banco de Sergipe S/A, Superintendente do Banco do Nordeste do 

Brasil S/A, Superintendente do Banco do Nordeste S/A, Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento 

Industrial e de Recursos Minerais de Sergipe, Superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas, Superintendente da Companhia dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Diretor 

Presidente do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, Diretor Presidente da Fundação de 

Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica do estado de Sergipe, Secretaria de Estado do Planejamento, 

Diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Reitor da Universidade Federal de Sergipe e Diretor 

Presidente do Sergipe Parque Tecnológico. 

http://www.redesist.ie.ufrj.br/
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financeiros, apoiar beneficiários em eventos locais e externos e realizar reuniões e eventos 

que tratem o APL em Sergipe. Além disso, os serviços prestados são considerados de 

relevante interesse público e não podem ser remunerados. 

Atualmente, o Núcleo é coordenado pela SEDETEC e está formado por 

representantes da UFS, SFPA-SE, SFA-SE, SERGIPETEC, SENAC, SEED, SEDETEC, 

SEBRAE, PRONESE, OCESE, MCS, ITPS, EMDAGRO, EMBRAPA, COHIDRO, 

CODEVASF, Caixa Econômica, Banco do Nordeste
33

. Destacamos a inclusão da Organização 

de Cooperativas do Estado de Sergipe e do Movimento Competitivo Sergipe, dado os esforços 

do Estado para estimular a criação e a consolidação de cooperativas de produtores como 

pressuposto para o funcionamento dos arranjos produtivos locais. 

O Decreto número 28.382, de 27 de fevereiro de 2012, instituiu o Núcleo Estadual de 

Sergipe mediante a atuação integrada dos órgãos governamentais e ministérios. No 

Documento, os APLs são vistos como: 

[...] uma estratégia de política territorial focada nas atividades produtivas de 
vocação regional/local, visando melhorar as condições locais para o 

crescimento dos empreendimentos, incentivo a investimentos, 

desenvolvimento tecnológico, aumento das exportações e, sobretudo, 
aumento do emprego e da renda local e regional (SERGIPE, 2012, pág. 01). 

 

A concepção de APL então utilizada se fundamenta na especialização produtiva 

sustentada pela interação/cooperação entre o Governo, associações, instituições de crédito, 

ensino e pesquisa, em torno de um determinado “Território”. Essa definição foi desenvolvida 

a partir do conceito de “Sistemas Produtivos e Inovativos Locais” elaborado pela REDESIST, 

ao qual também se baseia o SEBRAE (MELO, 2013), e do conceito de APL elaborado pelo 

MDIC, referindo-se a um número significativo de empreendimentos no território com formas 

de cooperação e algum mecanismo de governança (BRASIL, 2004b). 

As ações das instituições que apoiam o APL em Sergipe estão voltadas para 

capacitação técnica, capacitação em gestão, capacitação organizacional (associativismo e 

cooperativismo), fornecimento de infraestrutura, fornecimento de equipamentos, apoio à 

comercialização, aquisição de bens e serviços, concessão de crédito e projetos de pesquisas. 

                                                             
33Disponível em 

<http://portalapl.ibict.br/NE/index.html#12NucleoEstadualdeArranjosProdutivosLocaisdeSergipe-info>. Acesso 

em 18 de junho de 2014. 

http://portalapl.ibict.br/NE/index.html#12NucleoEstadualdeArranjosProdutivosLocaisdeSergipe-info
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Melo (2013) calcula que R$ 5,5 milhões foram angariados para 64 ações de instituições 

“parceiras” até 2009 em Sergipe. 

A EMDAGRO, por exemplo, desenvolve um programa de Fortalecimento dos APLs. 

O BANESE, por sua vez, criou o CREDI-APL que busca dinamizar as economias locais 

incentivando as potencialidades e fortalecendo os arranjos produtivos locais. O SIBRATEC 

desenvolveu programas de Extensão Tecnológica, ACESE consultorias, COHIDRO serviços, 

EMBRAPA pesquisas e projetos. Além do apoio de instituições estaduais, o modelo de APL é 

endossado pelo Banco Mundial através do financiamento de projetos de investimentos 

produtivos em comunidades rurais pelo Programa de Combate a Pobreza Rural (PCPR), 

realizada em parceria com o PRONESE. 

Segundo o MDIC, a grande maioria dos APLs identificados em 2010 no Brasil 

corresponde ao chamado setor primário, com cerca de 60%, e a região Nordeste ficou 

responsável por apresentar 45% dos arranjos no país, com mais de 400 APLs. Neste contexto, 

72% dos APLs identificados no Nordeste estão ligados ao setor primário, diferente das 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (com os respectivos 23%, 32% e 27%) que possuem 

aglomerações produtivas ligadas principalmente ao setor secundário e às tecnologias 

(COSTA, 2010). 

Em Sergipe, de acordo com o MDIC e o NEAPL-SE, foram identificados vinte (20) 

APLs entre 2008 e 2009, sendo treze (13) relacionadas ao setor primário. Entre os vinte, dez 

(10) arranjos produtivos foram solicitados pelo MDIC a compor uma lista de prioritários
34

 

(BRASIL, 2011), sendo eles: a Pecuária de Leite e Derivados; Confecções e Artesanato de 

Bordados; Piscicultura; Ovinocaprinocultura; Fruticultura; Apicultura; Mandioca; Tecnologia 

de Informação; Cerâmica Vermelha; e, Petróleo e Gás. 

Foram identificados no TASS cinco (5) destes APLs prioritários, a saber: Pecuária de 

Leite e Derivados; Confecções e Artesanato de Bordados; Piscicultura; Ovinocaprinocultura; 

e, Apicultura. Os cinco foram identificados pelo NEAPL-SE nos municípios de Porto da 

Folha e Gararu, caracterizados como os que concentram o maior número de APLs no Estado. 

Assim, 

Não se deve imaginar que os APL’s se constituem como a panacéia para o 

desenvolvimento regional. Todavia, estes, estabelecem-se como importantes 

instrumentos auxiliares para o desenvolvimento econômico regional através 

                                                             
34 Os APLs da Mandioca, Tecnologia da Informação, Cerâmica Vermelha e Petróleo e Gás são considerados 

como possíveis arranjos prioritários em Sergipe de acordo com Lima (2008). 
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do: (i) desenvolvimento das vocações microrregionais; (ii) agregação de 
valor aos produtos e verticalização da produção por meio de avanços nos 

elos prospectivos das cadeias produtivas regionais; (iii) diversificação da 

base produtiva e da pauta de exportações da região; (iv) avanço no indicador 
de inclusão social através da melhoria da qualidade do emprego, melhoria 

salarial, melhoria da qualificação técnica da mão-de-obra e, conseqüente 

diminuição da desigualdade social; (v) aumento do mercado interno 
regional; e, (vi) gestação de um processo sustentado de crescimento por 

meio da endogeneização das variáveis chaves, da integração do espaço 

econômico e do apoio às mudanças na estrutura sócio-econômica regional 

(INCRA, 2006, pág. 104). 

 

Para Melo e Rocha (2012), a Política de Desenvolvimento do Estado deve estar 

ancorada no Desenvolvimento Territorial e no apoio aos Arranjos Produtivos Locais. No caso 

do TASS, predominam as atividades vinculadas ao “setor primário”, reproduzindo o perfil dos 

APLs no Nordeste brasileiro. 

O TASS passou a ser a área de maior investimento da parceria Público e Privado. As 

metas traçadas pela Política no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento de cada 

APL, coordenado pelo NEAPL-SE, tem em vista a inserção do TASS e de Sergipe na 

economia em suas diferentes escalas. Isso tem provocado uma nova configuração na 

organização da produção e do trabalho nos municípios, interpenetrando a indústria e o campo 

e, consequentemente, reorganizando a divisão territorial do trabalho a partir da relação 

campo-cidade. 

Desta forma, identificaremos as atividades que integram de fato a Política dos APLs 

nos municípios pesquisados e as atividades que não foram incorporadas à Política, para se 

entender o ajustamento das atividades produtivas nas escalas do capital. 

 

2.3. O AJUSTAMENTO SÓCIO PRODUTIVO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO DA 

FOLHA E GARARU: O (DES)ARRANJAR DA PRODUÇÃO LOCAL 

Com base no Plano Territorial, Lima (2010, pág. 73) evidenciara os objetivos da 

Proposta Governamental 2006-2010 pelo qual incluía para o Território do Alto Sertão 

Sergipano o aumento do PIB agropecuário, a diversificação da base industrial, o 

fortalecimento dos APLs, a elevação da renda e a articulação e cooperação entre os sujeitos 

locais e territoriais para a execução de políticas públicas. Esses objetivos traçados 

incorporam-se as metas da Política de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais, utilizada como 

instrumento de mudança e modernização da estrutura sócio produtiva no sertão. 
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Em consonância com a Política Nacional, o NEAPL-SE vem identificando e 

coordenando os APLs em Sergipe com base nas “vocações locais” ou “peculiaridades 

produtivas nas localidades” (LIMA, 2008). Os critérios para elencarem as atividades 

econômicas correspondem em apresentar alguma aglomeração produtiva e possuir algum 

vinculo de cooperação entre os produtores e mecanismo de governança local. Segundo estes 

critérios, os municípios de Porto da Folha e Gararu se destacam com cinco (5) arranjos em 

comum. 

Conforme já observado, o Plano de Desenvolvimento é requisito para o curso de todo 

APL e deve reunir levantamentos sobre os desafios, ações e captação de recursos. Os 

diagnósticos apresentados pelos Planos foram confrontados em nossa Pesquisa de Campo, 

realizada em 2012-2014
35

, e serviram de base para analisar a dinâmica incrementada nos 

municípios pesquisados, sobretudo no espaço agrário: criação de peixe, confecção e 

artesanato de bordado, produção do mel, produção de leite e derivados, feijão, milho, 

mandioca, criação de ovinos, caprinos e bovinos. Estas atividades são consideradas as mais 

destacadas nos municípios pesquisados, ao longo dos últimos anos, e seu estudo possibilita 

apontar a tendência engendrada pelo movimento em curso, e situar a Unidade de Produção 

Familiar na lógica do APL. Para isso, foram visitadas vinte e cinco (25) localidades, onde 

aplicamos questionários e realizamos entrevistas (Quadro V). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Duas pesquisas realizadas em 2010 e 2011 no Sertão Sergipano, vinculadas ao PIBIC/CNPq/UFS e 

desenvolvidas por mim e pela Profa. Dra. Alexandrina Luz Conceição, permitiram um acúmulo em nossa 

Pesquisa de Campo, a saber: “Permanência e Resistência da Unidade de Produção Familiar no Território do Alto 

Sertão e suas Alterações face à Política de Desenvolvimento Territorial” e “Alterações Sócio Espaciais no 

Território do Alto Sertão Sergipano nos municípios de Porto da Folha e Gararu: um estudo sobre a permanência 

da unidade de produção familiar camponesa”. 
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QUADRO V – MUNICÍPIOS PESQUISADOS E LOCALIDADES VISITADAS
36

 

Municípios Pesquisados Localidades Visitadas 

Porto da Folha 

Sede municipal, Assentamento Nossa Senhora da 

Conceição (Ilha do Ouro), Quilombola Mocambo, Ilha 

de São Pedro, Assentamento Júlia, Lagoa da Volta, 

Umbuzeiro, Bela Vista, Assentamento Paulo Freire, 

Jureminha, Linda Flor, Lagoa do Rancho, Lagoa da 

Entrada, Lagoa Redonda e Lagoa do Mato. 

Gararu 

Sede municipal, Lagoa do Porco, Jibóia, Oricurizeira, 

São Mateus, Assentamento Flor da Índia, Manjeroma, 

Lagoa Primeira/Limoeira, Assentamento Cachoeirinha I 

e Bela Vista. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012-2014. 

 

Apresentamos a dinâmica das principais atividades econômicas no campo dos 

municípios de Porto da Folha e Gararu e, em seguida, analisaremos o ajustamento da estrutura 

sócio produtiva no Território do Alto Sertão Sergipano. 

 

2.3.1. A Proposta da Criação de Peixes e o Reordenamento da Piscicultura 

O cultivo de peixes em cativeiro, segundo a SEDETEC (SERGIPE, 2011a) vem 

sendo apoiado pela CODEVASF através de tanques-rede, viveiros escavados, canais de 

irrigação, unidades de beneficiamento de pescado e suporte técnico em suas áreas de atuação. 

O órgão apresenta como instituições “parceiras” CODEVASF, COHIDRO, SEBRAE, Banco 

do Brasil, EMBRAPA, PRONESE E SEAGRI. 

Segundo a Colônia de Pescadores “Z-9”, localizada na Ilha do Ouro no município de 

Porto da Folha, e a Colônia de Pescadores “Z-18”, localizada na sede municipal de Gararu, os 

peixes são oriundos do próprio rio São Francisco e não de reservatórios, por meio da pesca 

                                                             
36 Além das visitadas, a pesquisa colheu informações sobre outras localidades, como no caso de Niterói no 

município de Porto da Folha e de Lazinho, Lagoa do Tupi, Várzea Nova e Monte Santo no município de Gararu. 
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artesanal (ver Figura XV). Informação que foi reafirmada pelos Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais dos municípios. 

 

FIGURA XV – ENCONTRO DE BARCOS PESQUEIROS NO RIO SÃO FRANCISCO 

ENTRE PORTO DA FOLHA (SE) E PÃO DE AÇÚCAR (AL) 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

Foto: GOMES, C. M. M. 

 

Colhemos relatos de que foi implantado um projeto de “barco e rede” pelo MDA 

através da política territorial e outro de “tanque e rede” desenvolvido em parceria com a 

PRONESE, porém a ADEMA e o IBAMA interviram e impediram a realização do projeto por 

questões ambientais. 

Não foi identificado durante a pesquisa o conjunto de produtores da piscicultura, 

apenas poucos tanques particulares e produtores isolados, muitos sem uso, na proximidade da 

sede em Gararu e na Lagoa do Fundo. Também não houve identificação de uma governança 

local consolidada em torno da atividade. 

Em consulta ao site do Núcleo Estadual
37

 e ao Plano de Desenvolvimento feito em 

2011 (SERGIPE, 2011a), observamos que houve a retirada dos municípios de Porto da Folha 

e Gararu, focando a área de atuação do APL à jusante do rio, agora concentrada no “Território 

do Baixo São Francisco Sergipano”, principalmente através do Programa de Revitalização da 

                                                             
37 Ver em <http://www.neapl.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=2>. Acesso em 19 de maio de 

2014. 

http://www.neapl.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=2
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Aquicultura com apoio de projetos da piscicultura e da carcinicultura em Sergipe. O Estado de 

Alagoas também apresenta esforços para a consolidação do APL da Piscicultura, como indica 

o documento “APL Piscicultura Delta do São Francisco” (ALAGOAS, 2014) em parceria 

com o MDIC. 

Assim, constatamos um reordenamento do APL da Piscicultura, delimitando-se ao 

Baixo São Francisco de Sergipe
38

 e de Alagoas, sendo coordenado pelos correspondentes 

núcleos estaduais e pelo MDIC. 

 

2.3.2. As Confecções e Artesanato de Bordado: casos isolados 

Conforme o NEAPL-SE, o APL de Confecções e Bordado em Sergipe é apoiado 

pelo BB, BANESE, BNB, CODEVASF, SENAC, EMBRAPA e PRONESE. Lima (2008) 

afirma que o APL foi planejado ainda com o apoio do SEBRAE, SENAI, CODISE, 

UFS/Economia, Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção, Igualdade 

Social (SETRAPIS), associação de confeccionistas e costureiras do município de Itabaianinha 

e Cooperativa de Negócios do Estado de Sergipe (COOPNE). 

Na sede municipal de Porto da Folha verificou-se um “Centro de Cultura, Artesanato 

e Arte de Porto da Folha”, apoiado pelo SEBRAE e por professores da UFS e do IFS. O 

Centro possui amostras de adereços de vaqueiros e de índios Xokós, além de confecções de 

retalhos feitas por mulheres da sede que são eventualmente expostas em feiras nos municípios 

de Aracaju e de Nossa Senhora da Glória. 

Em Gararu identificou-se um Ponto de Artesanato, mas sem funcionamento, como se 

pode observar na Figura XVI. Encontramos grupos de mulheres nos povoados de Manjeroma, 

Lagoa do Pato e Lagoa do Tupi que produzem bordados, mas sem qualquer apoio, conforme 

depoimentos obtidos na Pesquisa de campo (2014). 

 

 

 

 

                                                             
38 Conforme a página <http://www.neapl.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=12>, acesso em 05 de 

maio de 2014, os municípios sergipano são: Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Neópolis, Pacatuba, 

Propriá e Telha. 

http://www.neapl.sedetec.se.gov.br/modules/tinyd0/index.php?id=12
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FIGURA XVI – PONTO DE ARTESANATO FECHADO NA SEDE DE GARARU 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Embora os dados do Núcleo considerem Porto da Folha e Gararu como municípios 

inseridos no APL, o Plano de Desenvolvimento (SERGIPE, 2008d) apenas compreende os 

municípios de Itabaianinha, Tobias Barreto e Lagarto nos “Territórios” Sul e Centro-Sul 

Sergipano, considerados mais produtivos. Com isso, não houve a criação de um PD referentes 

a inserção de outros municípios neste arranjo e, de fato, não se identificou um APL durante a 

Pesquisa de campo realizada, apenas produtoras isoladas de alcance local que buscam 

complementar a renda familiar. Neste sentido, caracteriza-se uma política de exclusão a partir 

do critério de produtividade nas localidades. 

 

2.3.3. A Produção de Mel como “Nova Potencialidade” no Território do Alto Sertão: o 

projeto de emergência da apicultura 

De acordo com Lima (2008), desde 2003 a produção do mel em Sergipe vinculou-se 

ao QCQ (Qualidade, Quantidade e Continuidade da atividade Apícola em Sergipe), criando a 

necessidade em investimento, organização e capacitação. Neste sentido, a formação do APL 

vem com o objetivo de fortalecer a produção de mel e buscar garantir mercado. O NEAPL-SE 

apresenta o Banco do Brasil, BANESE, BNB, CODEVASF, DEAGRO, SENAC e PRONESE 

como instituições “parceiras”, mas desde 2008, quando se construiu o Plano de 

Desenvolvimento Preliminar, não houve a publicação do Plano Final. 
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O apoio aumentou com a inserção na Política do SEBRAE, EMDAGRO, 

Departamento de Biologia da UFS, SEAGRI, Associação Sergipana de Apicultores (ASA), 

Federação Apícola de Sergipe (FAPISE), ICODERUS, Instituto BIOTERRA, Instituto de 

Tecnologia e Pesquisa (ITP), Escola Agrotécnica Federal de Sergipe, Federação de 

Associações Comerciais e Industriais de Sergipe (FACIESE), Cooperativa de Apicultores de 

Sergipe (COAPISE), Associação dos Apicultores Treze (APIS TREZE), Associação dos 

Melicutores do Alto Sertão (AMAS), Associação Brejo-Grandense de Criadores de Abelha e 

Artesãos (ABECA), Associação de Apicultores do Município de Poço Verde (AAMPV), 

Associação Sãocristovense de Apicultores e Melicultores (ASAM), Associação dos 

Apicultores de Glória (AAPIG) e Associação Centro-oeste de Apicultores (ASCOA) (LIMA, 

2008). 

O Plano de Desenvolvimento Preliminar do Arranjo Produtivo de Apicultura 

Sergipana (SERGIPE, 2008c), traz como metas para este setor no TASS: 

1 - Aumento do número de apicultores na atividade em 40% até 2010; e 

2 - Elevação da produção de mel em 40% até 2010. 

A CODEVASF vem disponibilizando ajuda técnica e distribuindo materiais para a 

produção de mel no Alto Sertão, principalmente em Canindé, Gararu, Poço Redondo e Porto 

da Folha. Para a empresa, o apoio aos APLs por meio do associativismo possibilita inserção 

de camponeses, como podemos constatar na Figura abaixo: 
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FIGURA XVII – APICULTOR E CAIXAS DA CODEVASF NO ASSENTAMENTO 

“FLOR DA ÍNDIA” EM GARARU 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

As ações da Companhia se fundamentam nas diretrizes da Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR), de modo que o apoio a estruturação dos APLs fortaleça 

as aglomerações produtivas, seu vínculo de cooperação e de aprendizagem com outros 

produtores
39

. 

Outro destacado “parceiro” do APL é o Projeto Dom Helder Camara
40

 que vem 

auxiliando por meio da assistência técnica não só na apicultura, mas no manejo da caatinga, 

processamento de alimentos e no apoio à agroecologia. Segundo os produtores entrevistados, 

o projeto já atuou na Ilha do Ouro, no Mocambo, no Assentamento José Hunaldo e no 

                                                             
39 Disponível em <http://www.codevasf.gov.br/noticias/2005/20050909_01/>. Acesso em 10 de mar. De 2014. 

40 O Projeto é uma ação operacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Nordeste a partir do acordo 

com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), por meio de um empréstimo iniciado em 

2001, e doação do Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Atua principalmente no semiárido do Nordeste 

brasileiro. Fonte: <http://www.projetodomhelder.gov.br/site/o-projeto-dom-helder.html>. Acesso em 17 de fev. 

de 2013. 

http://www.codevasf.gov.br/noticias/2005/20050909_01/
http://www.projetodomhelder.gov.br/site/o-projeto-dom-helder.html
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Assentamento Paulo Freire em Porto da Folha, na Fazenda Nova Esperança e na Comunidade 

da Lagoa da Entrada em Gararu. 

O Beneficiamento do mel dos produtores em Porto da Folha se realiza no próprio 

município através da Casa do Mel “José Antônio dos Santos” ou da Associação de Mulheres 

em Lagoa da Volta. Além deste Povoado, constatamos a produção de mel em Lagoa da 

Entrada, Lagoa do Mato, Lagoa do Rancho e no Assentamento Paulo Freire. 

Em Gararu, a produção é organizada via Associação de Produtores do Município, 

mas o beneficiamento é realizado na Casa do Mel no município de Canindé de São Francisco. 

Sua comercialização é local, principalmente por conta do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) que garante a compra de parte da produção do mel para compor a merenda 

escolar nas escolas publica no município. Identificamos a produção de mel em Bela Vista, 

Lazinho, Monte Alegre, São Mateus, Flor da Índia, Lagoa do Tupi e Manjeroma. 

Constatamos a presença de uma Unidade Móvel para processamento e 

beneficiamento primário do mel na localidade de Lagoa da Entrada em Porto da Folha, mas 

não verificamos seu uso, bem como da Casa de Mel em Porto da Folha, o que pode indicar 

possível queda na produção em 2014. A Unidade apresenta uma identificação do APL da 

Apicultura do Baixo São Francisco (ver Figura XVIII). 

 

FIGURA XVIII – UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE MEL NA LAGOA DA 

ENTRADA EM PORTO DA FOLHA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Foto: SANTOS, M. R. dos. 
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O Projeto Dom Helder Câmara também se destaca no Apoio ao APL da Apicultura 

nos municípios de Porto da Folha e de Gararu, fornecendo assistência técnica e apoio em três 

pontos de extração. 

Apesar do crescente apoio dado à apicultura em todo o TASS, com exceção do 

município de Nossa Senhora de Lourdes, principalmente por parte da CODEVASF, os 

municípios pesquisados não demonstraram um crescimento da produção entre 2006 e 2012, 

revelando um descompasso das metas traçadas pelo PD: 

 

TABELA II - PRODUÇÃO DE MEL DE ABELHA EM GARARU E PORTO DA FOLHA 

ENTRE 2004 E 2012 

Mel de Abelha 2004 2006 2010 2012 

Gararu 15.000 kg 15.200 kg 12.000 kg 450 kg 

Porto da Folha 12.850 kg 14.100 kg 31.300 kg 630 kg 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004, 2006, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

Todavia, produtores de Gararu informaram um leve aumento em sua produção 

durante 2013 referentes a cerca de 1.000 kg e constatamos que a apicultura passou a ser vista 

como atividade emergente no Sertão devido à sua capacidade de preservação da vegetação de 

caatinga. Dessa forma, o Estado vem fomentando essa atividade como uma nova 

“potencialidade territorial”, no discurso da sustentabilidade e da geração de renda. 

Como o alcance da mercadoria ainda é local, alguns produtores que estão inseridos 

no APL almejam encontrar futuramente formas de acesso ao Selo do Serviço de Inspeção 

Federal, através de adequações na manipulação e envasamento do mel, de controle do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil que permitiria comercializar 

legalmente o mel em todo território nacional por meio de redes de supermercados e empresas 

alimentícias. Tal fato tende a provocar uma divisão entre pequenos e grandes produtores no 

arranjo, levando ao controle do processo por parte de um grupo. 
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2.3.4. O Caso da Ovinocaprinocultura: os limites da criação sob o mercado local 

De acordo com o NEAPL-SE, este arranjo é apoiado em Sergipe pelo BNB, 

BANESE, CODEVASF, BB, DEAGRO, EMBRAPA e PRONESE. Outros “parceiros” vêm 

se inserindo no APL, segundo Lima (2008), como CODISE, EMDAGRO, SEPLAN, 

DEA/UFS, SEBRAE, SEDETEC, Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), 

Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Aquidabã (ASCOA), Associação Sertaneja 

de Caprinocultores de Nossa Senhora da Glória (ASCA), Associação de Ovinos e 

Caprinocultores de Poço Verde (OVICAPRI), Associação Sergipana de Criadores de 

Caprinos e Ovinos (ASCCO), Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos de Malhador 

(ASCOM), Cooperativa de Produtores Rurais de Poço Verde (COOPERVE) e Federação de 

Caprinos e Ovinos de Sergipe (FACOS). 

O Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo de Ovinocaprinocultura de 

Sergipe (SERGIPE, 2008e), colocou como metas para a Ovinocultura: o crescimento do 

número de produtores, o aumento do número de animais comercializados e o aumento de 

animais abatidos sob inspeção. E para a para a caprinocultura: o crescimento do número de 

produtores, o aumento na quantidade de leite produzido e o aumento de animais abatidos sob 

inspeção. 

Segundo a FACOS, além do abate e do leite, Sergipe é responsável pela produção de 

matrizes e reprodutores principalmente para a região Norte e Centro Oeste do Brasil e quase 

todos os municípios do TASS integram esse APL, com exceção de Nossa Senhora de 

Lourdes. Contudo, verificamos nos municípios um comércio local, de forma quase ocasional, 

apesar dos estímulos para o desenvolvimento da atividade no sertão com a justificativa dos 

rebanhos se adequarem melhor à vegetação e ao clima, como as que foram realizadas pela 

FAO junto ao Estado brasileiro nas décadas de 1970 e 1980 no sertão sergipano. 

Identificamos produtores isolados em Porto da Folha, especialmente no 

Assentamento Paulo Freire (que já fora reconhecido como um modelo de ovinocaprinocultura 

no sertão) e em áreas próximas à sede do município (ver Figura XIX). Segundo o Gerente do 

Banco do Brasil local, existem quinze (15) produtores dispersos em Porto da Folha que são 

clientes do banco. 
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FIGURA XIX – OVINOCAPRINOCULTURA PRÓXIMO À SEDE DE PORTO DA 

FOLHA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

No caso de Gararu constatamos que alguns dos produtores integram a FACCOS 

(Federação Sergipana de Caprinos). As localidades que identificamos a ovinocaprinocultura 

foram Cachoeirinha I, Várzea Nova e Oricurizeira (ver Figura XX) e, quando necessário, os 

animais são transportados para um matadouro localizado no município vizinho de Itabi (SE) 

para comércio em feiras locais. 
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FIGURA XX – CRIAÇÃO DE OVELHAS NA FAZENDA “NOVA ESPERANÇA” EM 

GARARU 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

De acordo com o Secretário de Agricultura de Gararu, as raças Dorper e Santa Inês 

são atributos destacáveis da criação de ovelhas no município, por serem consideradas raças de 

boa qualidade na produção de carne e de fertilizantes. Contudo, os criadores acreditam que o 

difícil aceitamento no mercado local de carne e leite de ovinos e caprinos faz com que o preço 

da venda desses produtos caia, não sendo vantajoso o investimento considerando o pequeno 

alcance da mercadoria em Sergipe. Deste modo, na unidade das relações econômicas, “as 

necessidades de consumo determinam a produção” (MARX, 2011, pág. 53). 

Outros obstáculos relatados são o alto custo da cerca, o tamanho dos lotes e a falta de 

alimentação para os animais. Tais fatos vêm resultando na queda do número de cabeças de 

caprinos e ovinos no município de Porto da Folha, por exemplo, fortalecendo ainda mais a 

pecuária bovina por conta da fácil comercialização de seu leite e carne. 
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2.3.5. A Produção de Leite e Derivados na Relação entre a Pecuária Bovina, as 

Fabriquetas de Queijo e as Agroindústrias: o Estado entre o fomento e a punição no 

discurso normatizador 

Conforme o NEAPL-SE, o APL da Pecuária do Leite no Alto Sertão é apoiado pelo 

BANESE, BNB, EMDAGRO, CODISE, FAPITEC, UFS e PRONESE. Durante sua 

implantação outras instituições apoiaram o APL, como SENAI, EMBRAPA, SEBRAE, 

SEAGRI, SEIDES, INCRA, Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 

(ITPS), Associação das Fábricas de Leite, Cooperativa dos Pecuaristas e Agricultores União 

(COOPEAGRIU) (LIMA, 2008). Segundo o Plano de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo 

de Pecuária de Leite e Derivados do Alto Sertão Sergipano (SERGIPE, 2008f), pretende-se: 

aumentar a produtividade do leite nas comunidades assistidas, incrementar a recepção de leite 

resfriado nas fábricas e aumentar o número de fábricas sob inspeção. Constatamos que o 

número de animais obteve um crescimento nos municípios, como explanado nas tabelas 

seguintes: 

 

TABELA III - NÚMERO DE ANIMAIS EM GARARU 2004-2012 

PRINCIPAIS CRIAÇÕES 2004 2006 2010 2012 

Bovinos (cabeças) 15.600 23.000 28.760 30.500 

Suínos (cabeças) 2.980 3.600 2.870 2.580 

Ovinos (cabeças) 3.500 4.600 6.200 5.430 

Caprinos (cabeças) 170 230 450 490 

Galinhas (cabeças) 11.500 12.300 12.500 12.500 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004, 2006, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 
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TABELA IV - NÚMERO DE ANIMAIS EM PORTO DA FOLHA 2004-2012 

PRINCIPAIS CRIAÇÕES 2004 2006 2010 2012 

Bovinos (cabeças) 26.000 38.000 37.630 37.350 

Suínos (cabeças) 4.350 4.950 4.680 3.860 

Ovinos (cabeças) 5.900 8.000 4.750 4.130 

Caprinos (cabeças) 2.000 2.600 410 470 

Galinhas (cabeças) 24.600 26.700 26.200 26.430 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004, 2006, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

Como podemos observar, o número de bovinos é muito superior ao número de outras 

criações. Além disso, seu crescimento entre 2004 e 2012 foi expressivo com o auxílio do 

melhoramento genético, revelando a predominância desta atividade na região. Deste modo, a 

produção de leite tem acompanhado tal curso, o que se reflete na inserção dos municípios na 

chamada “Bacia Leiteira” do Sertão Sergipano. Miremos as Tabelas V e VI sobre a produção 

leiteira em Gararu e Porto da Folha, respectivamente:  

 

TABELA V - PRODUÇÃO LEITEIRA EM GARARU 2004-2012 

 2004 2006 2010 2012 

Vacas Ordenadas (cabeças) 5.000 7.100 8.850 9.180 

Produção de Leite de Vaca (por mil litros) 7.500 13.419 18.585 18.314 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004, 2006, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 
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TABELA VI - PRODUÇÃO LEITEIRA EM PORTO DA FOLHA 2004-2012 

 2004 2006 2010 2012 

Vacas Ordenadas (cabeças) 6.800 13.700 14.620 14.650 

Produção de Leite de Vaca (por mil litros) 10.880 25.893 30.702 29.227 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2004, 2006, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

A pecuária bovina de fato constitui a principal atividade de todo o TASS. A 

dimensão de sua produção possibilitou o desenvolvimento de outras atividades relacionadas 

direta ou indiretamente ao APL do Leite, principalmente o beneficiamento do produto e o 

cultivo do milho para ração. 

O beneficiamento em geral é realizado por grandes empresas ou por pequenas 

unidades de produção, muitas conhecidas como fabriquetas de queijo. Contudo, os 

representantes das fabriquetas não integram as reuniões do APL, mesmo caracterizadas como 

arranjos locais e inseridas no processo produtivo em diversos povoados do TASS. 

Em 2003, foram identificadas 111 fabriquetas no Alto Sertão, beneficiando em torno 

de 160 mil litros de leite por dia combinadas a outras atividades, produzindo queijo, 

mussarela, manteiga e requeijão comercializados em Sergipe, principalmente Aracaju, 

Lagarto e Itabaiana, como também em Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Bahia (idem). 

Conforme a EMDAGRO, existiam quinze (15) em Porto da Folha que produziam mussarela, 

requeijão e queijo pré-cozido para Sergipe, Paraíba e Pernambuco e dezoito (18) em Gararu 

que produziam mussarela, requeijão e queijo para Sergipe. Muitos produtores aproveitam o 

soro resultante do processo de beneficiamento do queijo para a criação de suínos, 

desenvolvendo uma atividade complementar. 

Todavia, as fabriquetas são alvo do processo de normatização do Estado. Conforme 

Menezes (2009), uma legislação punitiva de 1950, criada a partir do modelo agroexportador e 

das exigências do mercado estadunidense, impõe as fabriquetas na informalidade e na 

ilegalidade por não se adequarem às normas que, por sua vez, são incompatíveis com a 

pequena produção. A Lei 1.283/1950 rege sobre a obrigatoriedade da prévia fiscalização de 
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todos os produtos de origem animal pelo ministério da Agricultura, Secretarias de 

Agriculturas dos Estados e dos Municípios e órgãos da Saúde Pública dos Estados
41

. 

Conforme o INCRA-SE (2006), as pequenas instalações de queijarias estariam 

provocando a contaminação do solo pelos resíduos e proliferação de moscas e precisariam 

intervenções por conta de seu baixo nível tecnológico, produção artesanal, elevado grau de 

improvisação, falta de cuidados fitossanitários, inadequação no transporte da matéria-prima, 

despreparo no manuseio do leite, falta de qualificação no gerenciamento da produção, 

precarização no acesso a informações, falta de linhas de crédito, inexistência de um controle 

de qualidade dos produtos e processos, e existência de um mercado que não apresenta maiores 

exigências qualitativas. Embora o Documento apresente essas necessidades de intervenção, 

não foi identificada nenhuma ação por parte do Estado e de seus “parceiros” neste sentido, 

como reforça um dos assentados em Flor da Índia, município de Gararu: “os produtores nunca 

receberam apoio do Estado”. Interessante destacarmos que as próprias indústrias foram 

autuadas por contaminação, a exemplo da Natville em Nossa Senhora da Glória, mesmo 

recebendo todo apoio do Estado. 

Esse discurso punitivo do Estado (INCRA, 2006) apresenta como proposta a 

concentração da produção em novas empresas de processamento e aponta a dificuldade das 

iniciativas de implantação de usinas de beneficiamento, pois se acredita que as fabriquetas 

não possuam capacidade de governança que dê sentido a atuação dos aglomerados ou que 

gere a criação das chamadas externalidades incidentais e, por isso, não são consideradas 

atividades do APL. 

Como não possuem condições para arcar com exigências feitas pela vigilância 

sanitária permanecem sob a clandestinidade, mesmo produzindo e comercializando queijo 

para outros estados. Técnicos da EMDAGRO revelam que a modernização exigiria a licença 

ambiental e a planta, além do selo de Serviço de Inspeção Estadual e Federal para 

comercialização. 

Menezes (2009) constatou a experiência de duas fabriquetas no município de 

Aquidabã que através de empréstimos buscaram adequar-se às normatizações institucionais, 

entretanto, ambas não conseguiram alcançar os resultados esperados, retornando ao cenário 

anterior ou entrando em um processo de falência. 

                                                             
41 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L1283.htm>. Acesso em 15 de abr. de 

2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L1283.htm
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Os grandes laticínios são indústrias de beneficiamento de leite, inseridas no APL, e 

representam o mercado institucional. As empresas de maior influência no TASS são a 

Natville e Betânia, com sede em Nossa Senhora da Glória, e SABE
42

, com sede em Muribeca. 

Muitas utilizam tanques de resfriamento (Figura XXI) espalhados nos municípios como 

pontos de colhimento. Um pagamento é feito ao proprietário do terreno que será instalado o 

tanque e, assim, garante-se a captação de leite para a indústria. 

 

FIGURA XXI – TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE EM PORTO DA FOLHA E 

GARARU 
 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

Observou-se uma divisão territorial no colhimento do leite entre duas empresas. De 

leste até o povoado São Mateus, em Gararu, a SABE compra o leite dos produtores. De São 

Mateus à oeste, a Natville é a responsável pela compra. O litro do leite varia entre R$ 0,60 e 

R$ 1,10, a depender da qualidade, sendo o dinheiro transferido via conta bancária 

semanalmente. As empresas fazem acompanhamento técnico e enviam caminhões para coletar 

o leite, inclusive nas áreas de assentamento (Figura XXII). Atualmente, as fabriquetas 

compram o litro do leite por cerca de R$ 1,00, conforme depoimentos obtidos em Pesquisa de 

campo (2014). 

                                                             
42 Conforme o site da empresa <http://www.sabealimentos.com.br/Sobre.aspx>, a indústria recebe apoio do 

BNB, BNDES e do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), instituído pela Lei 3.140/1999. 

Acesso em 19 de mar de 2014. 

http://www.sabealimentos.com.br/Sobre.aspx
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FIGURA XXII – CAMINHÃO DA EMPRESA NATVILLE NO ASSENTAMENTO 

PAULO FREIRE EM PORTO DA FOLHA 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Além da compra por meio dos tanques de resfriamento, a Natville tem fechado 

acordos com laticínios de médio e pequeno porte, como foi constatado na Fazenda “Nova 

Esperança” (entidade filantrópica mantida com recursos da Igreja) em Gararu. A parte não 

destinada ao consumo direto ou indireto da Fazenda, seja leite, manteiga ou queijo, é vendida 

para a Natville (PESQUISA DE CAMPO, 2014). 

Durante a aplicação do questionário, um produtor revelou que “vende particular 

recebendo menos, porque recebe semanalmente”, já que vendendo seu leite para o Governo 

através do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade “Incentivo à Produção e ao 

Consumo de Leite” (PAA Leite), o pagamento geralmente atrasa e o preço não pode se elevar. 

Para participar o produtor deve ter uma declaração de aptidão ao PRONAF. 

Constatou-se em Pesquisa de Campo (2013) que alguns camponeses do TASS – 

inclusive de Gararu e Porto da Folha - vendiam sua produção de leite a Cooperativa dos 

Pecuaristas e Agricultores União, ao Laticínio Yomik, ambos localizados em Porto da Folha, 

e ao Laticínio União da Barra da Onça, localizado no assentamento “Barra da Onça” em Poço 

Redondo. Segundo MM, representante da Associação de Pequenos Agricultores da Barra da 

Onça e do Laticínio União, este último foi criado com recursos próprios, apenas recebendo 
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doações de equipamento do governo estadual. O laticínio conseguiu via APL alguns 

equipamentos de laboratório, mas recentemente não logrou êxito na busca de recursos, 

inclusive atrasando em algumas semanas o pagamento aos pequenos produtores de acordo 

com os mesmos para produção de queijo, manteiga e iogurte. 

O Banco do Nordeste tem apoiado a adequação da “cadeia produtiva do leite” às 

exigências da Instrução Normativa número 51 do MAPA
43

 e pretende firmar acordos de 

cooperação envolvendo as agroindústrias e os produtores de leite. O que demonstra o total 

apoio do Estado e das instituições de apoio aos grandes laticínios na região e poderão surgir 

novas investidas na fiscalização e controle dos processos produtivos de beneficiamento do 

leite no TASS. 

 

2.3.6. A Produção do Milho e a “Transgenização” do APL do Leite e Derivados 

Apesar de não integrar diretamente a Política de Apoio aos Arranjos Produtivos 

Locais, o cultivo do milho tem representado a principal lavoura temporária de Porto da Folha 

e Gararu. Mesmo com redução territorial entre 1994 e 2006 de 42,9 mil para 38,4mil hectares 

nos dois municípios, o milho obteve grande ganho no valor produzido de 27,2% para 72,8% 

ao se constituir a principal composição para a ração animal. 

A produção do milho (Figuras XXIII e XXIV) passou a ser condição para a criação 

da pecuária bovina, ao mesmo tempo, em que tem sido impulsionada pelo aumento na 

produção de leite e derivados, constituindo-se produto direto do APL do Leite e Derivados. 

Notamos que em 2012 houve uma queda em toda produção na lavoura, que foi atribuída pelos 

produtores a uma grande estiagem. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em 

<http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78904>. Acesso em 10 de jun. de 2014. 

http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78904
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FIGURA XXIII – ÁREA PLANTADA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS TEMPORÁRIAS 

EM GARARU 
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Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006, 2008, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

FIGURA XXIV – ÁREA PLANTADA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS TEMPORÁRIAS 

EM PORTO DA FOLHA 
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Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006, 2008, 2010 e 2012. 

 Org.: GOMES, C. M. M. 
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Conforme representantes dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Porto da Folha e 

de Gararu, a produção de milho é, em geral, destinada principalmente para a ração dos 

próprios animais e o excedente comercializado, podendo servir para o consumo humano ou 

para ainda complementar a ração animal de criadores que não conseguem plantar o suficiente. 

A EMDAGRO calcula que entre 70% e 80% do milho produzido seja usado para ração animal 

(Figura XXV). 

 

FIGURA XXV – CULTIVO DO MILHO NA LAGOA DA 

ENTRADA EM PORTO DA FOLHA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Constatamos que parte crescente da produção na região pesquisada é feita com milho 

transgênico, vendido como garantia de safra por ser mais resistente a pragas e outros 

fenômenos naturais. No entanto, o milho perde sua capacidade de disseminar o cultivo 

tornando-se estéril, improdutivo, ao ser propriedade de uma empresa que controlando seus 

atributos naturais, controla um conjunto de trabalhadores. Assim, a empresa responsável 

garante novas vendas, cada vez que se for necessária novas safras. O produtor, refém da 

semente modificada geneticamente, vem perdendo então uma de suas formas mais 

tradicionais para garantia da produção e da reprodução social camponesa: o banco de 

sementes crioulas (Figura XXVI). 
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FIGURA XXVI – BANCO DE SEMENTES CRIOULAS EM LAGOA DA 

VOLTA/PORTO DA FOLHA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O uso de terras arrendadas com produção transgênica vem se tornado comum na 

região. Empresários arrendam a terra para ser explorada ao máximo em função da 

lucratividade na comercialização da produção e, ao longo do tempo, impede o cultivo de 

outras plantações. 

A EMBRAPA, ao validar o zoneamento agrícola adotado pelo Ministério da 

Agricultura, elabora um planejamento (BRASIL, 2014)
44

 que pretende indicar a melhor 

época, cultivo e solo para os produtores e agentes financeiros. Com isso, por meio da portaria 

492/2011 de 15 de dezembro de 2011 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o Estado induz todos os municípios do Alto Sertão Sergipano, entre os meses 

de abril e maio, à produção do Milho do Grupo I, de menor temporalidade de maturação 

fisiológica (menos de 110 dias), dos “obtentores/mantenedores” Agromen Tecnologia, Dow 

Agrosciences, Du Pont Brasil, Embrapa, Geneseeds, Geneze Sementes, Mhatriz Pesquisa 

                                                             
44 Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/zoneamento-agricola>. Acesso em 20 de jun. 

de 2014. 

http://www.agricultura.gov.br/politica-agricola/zoneamento-agricola
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Agrícola, Monsanto, Santa Helena Sementes, Semília Genética e Melhoramento e Syngenta 

Seeds Ltda. Esta decisão vincula tais empresas de sementes à grande parte da produção de 

milho em todo sertão de Sergipe. 

Recentes pesquisas sobre o consumo do milho transgênico, em longo prazo, apontam 

para o aparecimento de deficiências graves no fígado e nos rins humanos, além do 

desenvolvimento de câncer
45

. Inclusive, uma Carta Aberta
46

 assinada por 812 pesquisadores 

de 82 países vem sendo divulgada pedindo a suspensão de alimentos transgênicos e 

denunciando os problemas sociais e de saúde relacionados ao cultivo e consumo desses 

alimentos. 

Além do consumo humano, o milho utilizado na ração animal acaba veiculando as 

propriedades transgênicas para o leite e carne oriunda da pecuária bovina na região, além dos 

produtos derivados do leite, como queijo, iogurte, manteiga, margarida, entre outros. Assim, o 

processo produtivo vem se submetido ao longo do tempo às empresas de 

“obtentores/mantenedores”, revelando uma nova estrutura de controle no campo em função da 

lucratividade do mercado internacional de insumos
47

 e sementes. 

 

2.3.7. O Descenso do Cultivo do Feijão como Expressão do Ajuste Sócio Produtivo 

Segundo os Sindicatos de Trabalhadores Rurais e os próprios produtores, o cultivo 

do feijão é destinado principalmente para o consumo do próprio produtor. Em geral, produz-

se até o máximo de 12 sacos, para eventual comercialização do excedente em feiras locais. 

Os produtores alegam que o manejo para cultivar o feijão é mais difícil do que o do 

milho, sendo este facilitado pelo uso de sementes transgênicas e de agrotóxico. A necessidade 

pela incorporação de mais trabalhadores, para que se tenha um excedente na produção do 

feijão, tem dificultado seu plantio, como afirmou um representante do Sindicato dos 

                                                             
45 Um artigo realizado por cientistas franceses foi retirado da Revista Food and Chemical Toxicologyo por 

envolver o Grupo Monsanto, mas uma nova publicação com novos dados foi disponibilizada on-line pelo grupo 
do professor Gilles-Eric Séralini. A Environmental Sciences Europe republicou a versão estendida da pesquisa 

recentemente. 

46 A Carta foi escrita originalmente em 2000 e divulgada no site <http://www.i-sis.org.uk/index.php>. Em 2014 

foi republicada em todo o mundo e pode ser lida na íntegra em português no site 

<http://www.brasildefato.com.br/audio/cientistas-pedem-o-fim-dos-transg%C3%AAnicos-e-defendem-

alternativas-agroecol%C3%B3gicas>. Acesso em 01 de jul. de 2014. 

47 Santos (2010, pág. 59) constatou a partir da modernização do campo a subordinação da pequena propriedade à 

indústria de insumo, sustentada na territorialização da expansão capitalista através de projetos de fruticultura 

irrigada, gestada sob o modelo de APL. 

http://www.i-sis.org.uk/index.php
http://www.brasildefato.com.br/audio/cientistas-pedem-o-fim-dos-transg%C3%AAnicos-e-defendem-alternativas-agroecol%C3%B3gicas
http://www.brasildefato.com.br/audio/cientistas-pedem-o-fim-dos-transg%C3%AAnicos-e-defendem-alternativas-agroecol%C3%B3gicas
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Trabalhadores Rurais de Gararu: “a mão de obra para o feijão se tornou cara” (MFS, Sede de 

Gararu, 2014). 

Apenas 25% dos produtores que responderam ao questionário, aplicado a nossa 

pesquisa, cultivam o feijão, frente a 60% que cultivam o milho. Constatamos que a grande 

maioria do feijão e da mandioca comercializada nas feiras locais é proveniente do Agreste de 

Sergipe, principalmente dos municípios de Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis, trazida por 

atravessadores e feirantes que repassam os custos do transporte e o lucro no preço final das 

mercadorias. 

Nas Figuras XXI e XXII, constatamos a queda proporcional da área cultivada de 

feijão e da mandioca em relação ao cultivo do milho em Gararu e Porto da Folha. Abaixo 

podemos visualizar os dados sobre a produção desses três cultivos nos municípios: 

 

TABELA VII - QUANTIDADE PRODUZIDA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS 

TEMPORÁRIAS EM GARARU 

 2006 2008 2010 2012 

Feijão 270 toneladas 252 toneladas 365 toneladas 16 toneladas 

Mandioca 550 toneladas 220 toneladas 165 toneladas 110 toneladas 

Milho 8.100 toneladas 5.600 toneladas 8.000 toneladas 375 toneladas 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006, 2008, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

TABELA VIII - QUANTIDADE PRODUZIDA DAS PRINCIPAIS LAVOURAS 

TEMPORÁRIAS EM PORTO DA FOLHA 

 2006 2008 2010 2012 

Feijão 2.722 toneladas 1.642 toneladas 3.036 toneladas 38 toneladas 

Mandioca 1.100 toneladas 770 toneladas 440 toneladas 550 toneladas 

Milho 9.180 toneladas 4.500 toneladas 10.200 toneladas 200 toneladas 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2006, 2008, 2010 e 2012. 

Org.: GOMES, C. M. M. 
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Verificamos, através de entrevistas aos produtores, que há cerca de 15 anos o feijão 

era um cultivo comum nos municípios de Gararu e Porto da Folha. O apoio à produção do 

leite e derivados, seu conseguinte estímulo para o cultivo do milho e a adoção da semente 

transgênica tem sido as principais razões para a queda gradativa do feijão e sua oferta direta 

nas feiras locais, refletindo no acesso, qualidade e preço do alimento.  

 

2.3.8. A Produção da Mandioca e a Desativação das Casas de Farinha 

A produção da mandioca, de forma similar ao cultivo do feijão, tem sofrido um recuo 

significativo na área de plantio (observar as Figuras XXI e XXII). Conforme três relatos 

obtidos nas entrevistas, há cerca de vinte e cinco anos nos municípios de Gararu e Porto da 

Folha o cultivo da mandioca era comum quando a região possuía diversas “Casas de Farinha” 

em funcionamento. A construção das “Casas de Farinha” foi financiada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Regional, pela SUDENE e pelo BIRD no início da década de 1990. A 

desativação dessas casas tem sido atribuída à queda da produção de mandioca. 

Segundo um dos produtores do Assentamento em Flor da Índia (ZRS, Gararu, 2014), 

o município de Gararu tinha quatro “Casas de Farinha”. Em Pesquisa de campo constatamos 

que todas foram desativadas (Figura XXVII): 

 

FIGURA XXVII – CASA DE FARINHA DESATIVADA EM LINDA FLOR/PORTO DA 

FOLHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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A desativação, segundo depoimentos, tem sido atribuída à queda da produção da 

mandioca e a falta de políticas de apoio ao cultivo. Atualmente existe a construção do APL da 

Mandiocultura nos “Territórios” do Centro Sul, Sul e Agreste Central de Sergipe. De acordo 

com o Plano de Desenvolvimento Preliminar deste APL (SERGIPE, 2011c), a produção está 

organizada em torno de Cooperativas e Associações e está destinada principalmente ao 

consumo humano. 

Entre as ações previstas no PD destaca-se a padronização das casas de farinha para 

normatização e licenciamento ambiental, introdução de novas variedades lançadas pela 

EMBRAPA e fortalecimento da produção e comercialização de derivados da mandioca. 

Porém, os municípios de Gararu e de Porto da Folha estão fora da área de intervenção de 

apoio ao APL da Mandiocultura em Sergipe. 

Identificamos a produção da mandioca nas áreas de assentamento e de 

desenvolvimento da agroecologia, sendo destinado ao consumo da unidade de produção 

familiar e comercializado nas feiras locais nos municípios pesquisados. 

  

2.4. OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS SOB A REGULAÇÃO DO MERCADO 

Institucionalmente, os APLs de Confecção e Artesanato de Bordado e de Piscicultura 

não mais existem nos municípios pesquisados, apesar de terem sido identificados pelo 

NEAPL-SE há quase cinco anos. Encontramos poucas bordadeiras, reunidas em pequenos 

grupos que de forma isolada desenvolvem a atividade como renda complementar sem apoio 

do Estado.  Em relação à criação de peixes em cativeiro, não houve a constatação da 

existência de grupos de produtores em cooperação. Em ambos os casos, concluímos que não 

se podem ser tratados como arranjos produtivos locais por não corresponderem ao conceito 

tratado pela Política Nacional de Apoio aos APLs, sem algum mecanismo de governança e 

grau de cooperação correspondente a um APL. 

A apicultura e a ovinocaprinocultura são consideradas como atividades emergentes 

no TASS e possuem apoio de diversas instituições e órgãos. Existem Associações e 

Cooperativas de produtores de mel e de criadores de ovinos e caprinos, o que facilitou a 

entrada das atividades na Política Nacional por representar vínculos de governança local. 

Ambas são tratadas como adequadas para o sertão: a apicultura por ajudar na preservação da 

caatinga e a ovinocaprinocultura pela adaptação dos animais ao semiárido. Porém, o mercado 
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para estes produtos ainda é de pouco alcance, realizando-se ainda no circuito local da 

economia. 

A variação da ocupação da produção agrícola tem sido o termômetro das novas 

configurações políticas e econômicas no TASS. O desinteresse pelos cultivos do feijão e da 

mandioca demonstra a influência do mercado e das políticas agrícolas, na metamorfose 

produtiva, expressada no aumento e diminuição da área destinada à lavoura e no fechamento 

das casas de farinha. Como sabemos, o feijão e a mandioca são produzidos principalmente 

para o consumo humano, porém o cultivo do milho predomina em quase todas as plantações 

visitadas, destinado em sua grande maioria para a ração animal para a produção de leite e 

derivados. 

A oferta de feijão e de mandioca nas feiras locais, como de outros produtos agrícolas, 

é proveniente de outros municípios de Sergipe. A produção e comercialização local são 

insuficientes para abastecer os municípios e muitos deles estão envolvidos com projetos da 

agroecologia, como no Assentamento Nossa Senhora da Conceição (na Ilha do Ouro), no 

Assentamento Júlia e na Lagoa da Volta (Figura XXVIII) em Porto da Folha, além de Monte 

Santo, Cachoeirinha I e II em Gararu. 

 

FIGURA XXVIII – AGROECOLOGIA EM LAGOA DA VOLTA/PORTO DA FOLHA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

A goiaba, a banana, o feijão de corda, a mandioca, o quiabo, entre outras frutas e 

legumes são produzidos através da agroecologia, auxiliados pela CODEVASF, pelo Projeto 
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Dom Helder Camara e pela Associação ICODERUS (por meio da feira agroecológica 

ilustrada na Figura XXIX). Esta surgiu há poucos anos e é realizada tanto em Gararu como 

em Porto da Folha junto à feira pública, com a participação de produtores em seus respectivos 

municípios e coordenada por cada Prefeitura. 

A agroecologia tem auxiliado na oferta de alimentos em feiras locais e na reprodução 

da unidade de produção familiar camponesa, apesar de ser um produto com maior custo o que 

dificulta sua redução de preço. Neste sentido, o acesso aos alimentos torna-se um obstáculo 

no combate a fome e a miséria, sendo priorizadas as políticas relacionadas ao beneficiamento 

agroindustrial do leite e sua consequente pressão de mercado no cultivo e expansão do milho. 

 

FIGURA XXIX– BANCA DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS NA FEIRA LIVRE NA 

SEDE DE PORTO DA FOLHA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O APL da Pecuária do Leite e Derivados é visto como o mais consolidado e o que 

representa maior alcance de mercado. Formalmente, as relações nos municípios pesquisados 

são estabelecidas principalmente através das agroindústrias SABE e NATVILLE, que 

exercem influência econômica em todo TASS e possuem um alcance mercadológico regional 
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e nacional. Informalmente
48

, as fabriquetas de queijo permitem a comercialização do leite, sob 

formas não burocráticas e possuem alcance local e regional. 

Entre as principais diretrizes de atuação definida pelo Termo de Referência Nacional 

aos APLs (BRASIL, 2004b, pág. 10), destacam-se a promoção de um ambiente de “inclusão” 

através do “acesso das unidades produtivas ao mercado", as ações orientadas para o mercado 

e a capacidade do arranjo se manter ao longo do tempo e adquirir autonomia
49

. 

O mercado torna-se a finalidade. Não somente o mercado local, mas o que for 

possível alcançar no apetite do Desenvolvimento, da “valorização do Território”. Como todo 

processo de valorização implica a exploração do trabalho, o aumento da produtividade e da 

lucratividade na busca pela expansão de mercado incorpora um quantum de trabalho (MARX, 

1986) no sistema produtivo das agroindústrias. Assim, cabe-nos entender a inserção das 

unidades de produção familiar na lógica dos APLs, considerando o trabalho familiar o que se 

predomina nas relações produtivas então pesquisadas (Figura XXX). 

 

FIGURA XXX – FORMAS DE TRABALHO NA PRODUÇÃO 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
Org.: GOMES, C. M. M. 

  

Eis o conteúdo do chamado Pacto Territorial entre o governo e a sociedade, exigido 

pelo Plano de Desenvolvimento, que responsabiliza os trabalhadores pelo desenvolvimento 

                                                             
48 Destacamos a pesquisa realizada por Menezes sobre as Fabriquetas de Queijo no Sertão sergipano (2009; 

2010). 

49 Este conceito é referente ao que chama de sustentabilidade, termo que se tem incorporado ao discurso do 

desenvolvimento local nos últimos anos. 
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no/do Território a partir de seu nível de produtividade, de competitividade e de alcance nas 

exportações. Tal Pacto garante o nexo entre as atividades produtivas e os territórios gestados 

pelo Estado
50

 e expressado pelo ajustamento sócio produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Os “compromissos do Governo” e os “compromissos da sociedade” tratados no capítulo 1 estão 

fundamentados na divisão entre a sociedade política e sociedade civil. Esse discurso tem substituído de forma 

ideológica a análise sobre a luta de classes a fim garantir estruturas explicativas sobre a sociedade a partir da 

divisão entre o político e o social. 
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3. O PLANEJAMENTO DO ESTADO NOS “CALCANHARES” DO 

DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. A BUSCA PELA REGULAÇÃO DO ESTADO  

O Desenvolvimento é tratado sob diferentes modos entre os planejadores, 

economistas, sociólogos e outros envolvidos no debate. De modo geral, distinguem-se entre 

os acreditam que a melhor forma assumida pelo Estado seja a de não intervir na economia, 

pois creem que o mercado seja auto regulável, e os que defendem a intervenção do Estado 

com o objetivo de frear os ímpetos do mercado, posto que a questão central estaria então 

sobre a discussão de como coordenar as atividades de modo equilibrado. Essa discussão tem 

sido travada principalmente entre os adeptos do keynesianismo e do liberalismo, ou de suas 

novas abordagens neokeynesiana e neoliberal. 

Os críticos do intervencionismo estatal se apoiam no pensamento liberal de Hayek
51

 

na tese de que o mercado seria a melhor ordem social existente na garantia da maximização 

da informação dispersa e da primazia do indivíduo. Para este pensamento, a intervenção 

política na economia abriria margem para a ascensão de um regime totalitário e de uma 

desordem no mercado, visto como harmônico. Milton Friedman
52

 buscou operacionalizar a 

filosofia de Hayek acreditando que a economia seria auto ajustável pelo mercado. Para 

Friedman, o Estado deveria somente manter a ordem, preservar a propriedade privada e 

assumir obras públicas quando não houvesse possibilidade de investimentos privados. 

Na concepção liberal a sociedade seria composta por indivíduos livres e iguais e o 

Estado deveria assegurar a plena liberdade de mercado, via pela qual aparentemente se 

tratariam as relações entre iguais. Essa relação de igualdade é criada a partir da ilusão de um 

contrato igualitário entre os indivíduos e “se torna o ponto de arranque fundamental da 

explicação liberal, tanto para os fenômenos econômicos como para toda e qualquer relação 

social” (COSTA, 2011, pág. 62). 

Todavia, esta igualdade formal está posta sobre uma base social desigual, entre 

classes sociais. Deste modo, as relações ocorrem sob a capa de uma aparente universalidade e 

horizontalidade de condições equivalentes, de forma a esconder disparidades sociais 

                                                             
51 Economista austríaco (1899 – 1992) e ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1974.  

52 Economista estadunidense (1912 – 2006) e um dos mais influentes pensadores do liberalismo econômico. 
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preexistentes e que determinam o poder do indivíduo nas relações econômicas, reforçando o 

processo de concentração espacial da riqueza e da miséria. Portanto, 

[...] não só o desenvolvimento desigual é resultado do livre mercado como 

quando não existe escassez mas sim miséria, não só as leis do mercado 
tornam-se inoperantes como a sua própria racionalidade supõe a igualdade 

de oportunidades para competir, sendo que ele mesmo não gera esse 

pressuposto (CONH, 1995, pág. 4). 

 

Para os defensores do mercado, a concorrência seria necessária para prover as 

inovações produtivas (SCHUMPETER, 1982), atribuídas ao conhecimento tácito dos locais. 

Contudo, este mesmo mercado pode esmaecer a economia de determinados setores e de 

grupos de produtores que não suportem a competitividade. Considerando que a lógica 

fetichista de mercado intrinsicamente leva a busca pela redução dos custos e pela otimização 

da produção, que seus efeitos tendem a pressionar os trabalhadores incorporados ao conjunto 

de um determinado sistema produtivo e que o processo de acumulação move esta dinâmica 

em diferentes escalas, torna-se evidente a força centrípeta que rege a economia de modo 

desigual e combinado, exercendo influências nas decisões que levam à concentração e 

centralização do capital. 

Segundo Keynes
53

, o capitalismo enquanto uma economia monetária de produção 

seria dinamicamente instável e necessitaria de uma interferência exógena para evitar a 

permanência de uma economia em depressão. Para o autor, em momentos de crise os gastos 

públicos funcionariam como alavancas para reversão da estagnação (COSTA, 2010). Para os 

adeptos do pensamento keynesiano, o Estado deveria assumir uma Política unificada capaz de 

interferir na economia de modo eficaz, pois acreditam que o mercado não deva regular todas 

as atividades econômicas, 

[...] pois caso se observe apenas o local, a lógica da atividade econômica 

pode ser perdida, já que, sem a análise da cadeia produtiva em que a 
atividade está inserida, fica difícil definir estratégias competitivas e fortes o 

suficiente para impedir que o local se esmaeça diante do primeiro confronto 

com competidores externos (LIMA, 2008, pág. 146). 

 

De acordo com Paniago (2012), atualmente há uma maior requisição do Estado 

através das políticas de incentivos fiscais, subsídios, financiamentos e investimentos 

necessários para a estabilização da economia. As chamadas Políticas Compensatórias são 

                                                             
53 Economista britânico (1883 – 1946) e influente pensador da Política Econômica de Estado intervencionista. 
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respostas do Estado a pressões ou “demandas postas no movimento social por classes (ou 

extrato de classes) vulnerabilizados pela ‘questão social’” (PAULO NETTO, 2003, pág. 15), 

considerando esta um produto da própria lei geral da acumulação capitalista. 

Em geral, entre os planejadores keynesianos, acredita-se que o maior desafio esteja 

no modo como o Estado age para alcançar o desenvolvimento, compatibilizando o 

crescimento econômico com democracia social ou articulando políticas econômicas e 

políticas sociais (CONH, 1995, pág.14). O discurso é sustentado pela ideia de prover o 

desenvolvimento sem estancar o crescimento produtivo de modo que seus efeitos sejam 

positivos para a toda a sociedade. 

Como o Estado é responsável pela criação e coordenação da Política Econômica 

adotada no país, espera-se que todo seu aparato possa funcionar como mecanismo de controle 

do mercado, combatendo seus efeitos devastadores. Deste modo, o Estado atuaria como 

provedor do equilíbrio necessário para o Desenvolvimento social e econômico equânime, 

capaz de regular o motor da desigualdade e combater as crises econômicas. 

Após a famosa “crise de 1929”, grande parte dos economistas entraram em “uma 

espécie de consenso a respeito da necessidade de uma certa regulação externa ao próprio 

sistema” (PAULANI, 2005, pág. 121). Deste modo, o Estado passa a ter um papel 

inegavelmente importante para o funcionamento da economia, sobremodo por meio do 

Planejamento e das Políticas Públicas. 

Segundo Benko (1999), a progressão de um regime de acumulação a partir de modos 

de regulação poderia manter a coesão social pela compatibilização das decisões dos agentes 

econômicos. O Estado utilizaria um conjunto de procedimentos e comportamentos adequados 

aos interesses político-econômicos, expressos nas leis, valores e hábitos institucionalizados, 

para então regular as relações no ajustamento espacial para o mercado. Myrdal (1960), por 

exemplo, sugere a intervenção do Estado para deter as forças do mercado a partir de uma 

Política de Desenvolvimento Regional. 

Em geral, em nome da manutenção da ordem econômica e social, o Estado passa a 

ser visto como um regulador necessário, por conseguinte, o principal agente indutor 

responsável pelo Desenvolvimento em tempos de crise e de forte articulação entre o 

econômico e o político. 
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3.1.1. A Defesa do Estado como Provedor do Desenvolvimento e Apontamentos para os 

Limites do Planejamento: o papel da Escola Cepalina e de Celso Furtado no caso 

Brasileiro 

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), criada em 1948, 

formou uma escola de pensamento econômico influente em grande parte dos países latino-

americanos, principalmente no Brasil. Conforme o Conselho Federal de Economia
54

 

(COFECON), o pensamento cepalino, conhecido como estruturalista, fundamenta-se no 

enfoque orientado pela busca de relações diacrônicas, históricas e comparativas. 

O “Desenvolvimento Cepalino” se apoiava, entre o pós Segunda Guerra Mundial e o 

início da década de 1990, na industrialização via intervenção do Estado como forma básica de 

superação do subdesenvolvimento latino-americano. Sua influência no pensamento 

econômico brasileiro foi relacionada à ênfase nas estruturas, ao papel reduzido dos agentes 

sociais, à perspectiva macro e ao desenvolvimento de uma visão peculiar da história 

(COLISTETE, 2001), além de nortearem a atuação das Superintendências do 

Desenvolvimento. Em suma, o keynesianismo foi um dos pilares mais sólidos deste 

pensamento econômico para a formação do desenvolvimentismo no Brasil.  

Segundo Pinto, Torrano e Cepeda (2009), o pensamento desenvolvimentista no 

Brasil foi dividido em três setores: a) o representado pelo industriário Robert Simonsen que 

defendia os interesses do capital privado nacional e a intervenção estatal em ramos da 

economia que não pudessem investir; b) o representado pelo economista Roberto Campos que 

defendia o capital estrangeiro como promotor do desenvolvimento industrial; c) e o 

representado pelo setor público de desenvolvimento nacionalista, apoiado pelo economista 

Celso Furtado
55

 junto a CEPAL. 

Nesta perspectiva, o Desenvolvimento seria algo viável gestado através de metas 

planejadas, desde que o Estado assumisse o planejamento na formação (produção e 

reprodução) do capital e orientasse os investimentos para a industrialização “por meio da 

substituição das importações regionais para superar a deterioração crescente dos termos de 

troca entre o centro desenvolvido do país e a periferia” (CANO apud FRANÇA e GARIBE 

                                                             
54Disponível em <http://www.cofecon.org.br/noticias/artigos/16-artigo/1310-artigo-uma-analise-do-pensamento-

cepalino-na-decada-de-90>. Acesso em 19 de mar de 2013. 

55 Economista brasileiro (1920 – 2004) que influenciou significativamente o pensamento econômico e social do 

país, principalmente através da Teoria do Subdesenvolvimento. Integrou a CEPAL e a SUDENE e buscou 

incorporar o pensamento cepalino à teoria do desenvolvimento e do crescimento econômico. 

http://www.cofecon.org.br/noticias/artigos/16-artigo/1310-artigo-uma-analise-do-pensamento-cepalino-na-decada-de-90
http://www.cofecon.org.br/noticias/artigos/16-artigo/1310-artigo-uma-analise-do-pensamento-cepalino-na-decada-de-90
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FILHO, 2008, pág. 319). Essa proposta fez acreditar que novos investimentos seriam feitos 

com o excedente criado pela acumulação do capital, melhorando a distribuição da renda e 

elevando os índices de consumo. Para Pinto, Torrano e Cepeda (2009), a influência da 

CEPAL foi significativa na defesa do planejamento, do dual-estruturalismo e da intervenção e 

promoção do Estado neste processo. 

A defesa do Estado como provedor do Desenvolvimento no país foi fortalecida pela 

CEPAL e por economistas próximos ao pensamento de Furtado. Com isso, constituiu-se um 

conjunto de propostas econômicas no país que enfatizavam o papel regulador do Estado na 

economia através do modelo de desenvolvimento de corte keynesiano. Neste sentido, o 

crescimento da economia deveria ser estimulado para que as Políticas Distributivas 

funcionassem como apaziguadores da desigualdade. 

Todavia, o próprio pensamento econômico de Furtado permite apontar limites 

estruturais de crescimento determinados pelo sistema econômico
56

. Furtado (1983) afirmou 

que a Teoria do Desenvolvimento Econômico deveria subentender uma teoria 

macroeconômica da produção e que Keynes não acreditava no funcionamento do capitalismo 

sem uma centralização de decisões. O autor descreve assim o poder de decisão do Estado, que 

para ele se tornou o principal palco principal de disputas entre as classes, e das grandes 

empresas no mundo já no início da década de 70 do século XX: 

Não há dúvida de que as grandes empresas enfeixam um considerável poder 

no plano social, pois controlam as formas de invenção mais poderosas, que 
são aquelas fundadas na técnica e no controle do aparelho de produção. Mas 

quando a sociedade, ou segmentos desta, reage à asfixia criada pelo uso 

desse poder, as ondas que se levantam repercutem nas estruturas do Estado, 
de onde ocasionalmente partem iniciativas corretivas (FURTADO, 1974, 

pág. 56). 

 

Ao considerar o sistema capitalista mundial, Furtado destaca a importância da 

“iniciativa deliberada de políticas industrializantes como fator de emancipação e afirmação de 

determinados Estados nacionais dentro do sistema” (2008, BORJA, pág. 77). Desse modo, 

caberia ao Estado intervir quando necessário, exercendo a função de agente regulador da 

ordem, corretivo, em nome do Desenvolvimento. 

                                                             
56 Não temos como objetivo enquadrá-lo em uma leitura rígida ou nos prendermos a ela, pois compreendemos o 

autor em seu contexto, mas sim analisar por meio de uma concepção reguladora do Estado os desafios do 

planejamento em nome do desenvolvimento frente à realidade e suas contradições. 
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Em uma de suas análises mais arrojadas, Furtado entende o desenvolvimento 

econômico enquanto uma prolongação do mito do progresso, considerado como um 

“elemento essencial na ideologia diretora da revolução burguesa, dentro da qual se criou a 

atual sociedade industrial” (1974, pág. 14). O mito, neste caso, exerce influência sobre o 

pensamento dos homens que se esforçam para compreender a realidade social, substituindo 

uma explicativa mítica religiosa do real por uma explicativa ainda mítica sob a capa de 

ciência, logo, de caráter ainda ideológico. 

Ao indagar sobre um provável sucesso do desenvolvimento econômico e a 

universalização do modo de vida dos povos ricos de forma a ampliar os níveis de consumo 

necessários ao ciclo do capital, Furtado acredita que a pressão sobre os recursos não 

renováveis e a poluição ambiental seria de tal ordem que o sistema econômico mundial 

entraria em colapso
57

. 

O interesse principal do modelo que leva a essa ruptura cataclísmica está em 

que ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado 

pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, 

em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é tal forma 
elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de 

sobrevivência da espécie humana. Temos assim a prova definitiva de que o 
desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres podem algum 

dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente 

irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que as economias da 
periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias 

que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como negar que essa 

ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e 

leva-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a destruição de formas 
de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de 

destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o 

caráter predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a ideia 
do desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela tem sido 

possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das 

necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abre ao 

homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos como 
são os investimentos, as exportações e o crescimento (FURTADO, 1974, 

pág. 75, grifos do autor). 

 

                                                             
57 O Jornal britânico The Independent publicou em seu site no dia 16 de março de 2014 os resultados de um 

estudo financiado pela NASA (agência espacial estadunidense) sobre o perigo real de um colapso por conta da 

crescente instabilidade e pressão econômica sobre os recursos naturais do planeta. Utilizando modelos 

matemáticos, os cientistas descobriram que, mesmo com estimativas conservadoras, a humanidade está na 

iminência de um colapso, mas que ainda pode ser reversível desde que exista uma ação mundial. Disponível em 

<http://www.independent.co.uk/news/science/nasafunded-study-warns-of-collapse-of-civilisation-in-coming-

decades-9195668.html>. Acesso em 01 de abr. de 2014. 

http://www.independent.co.uk/news/science/nasafunded-study-warns-of-collapse-of-civilisation-in-coming-decades-9195668.html
http://www.independent.co.uk/news/science/nasafunded-study-warns-of-collapse-of-civilisation-in-coming-decades-9195668.html
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Encontramos no próprio discurso regulador apontamentos para analisar os limites do 

planejamento do Desenvolvimento no sistema do capital, ao ponto em que mesmo o progresso 

tecnológico não poderá garantir o que conhecemos atualmente como desenvolvimento 

sustentável. Neste caso segundo Furtado, 

A atitude ingênua consiste em imaginar que problemas dessa ordem serão 

solucionados necessariamente pelo progresso tecnológico, como se a atual 

aceleração do progresso tecnológico não estivesse contribuindo para agravá-

lo. Não se trata de especular se teoricamente a ciência e a técnica capacitam 
o homem para solucionar este ou aquele problema criado por nossa 

civilização. Trata-se apenas de reconhecer que o que chamamos de criação 

de valor econômico tem como contrapartida processos irreversíveis no 
mundo físico, cuja as consequências tratamos de ignorar. Convém não 

perder de vista que na civilização industrial o futuro está em grande parte 

condicionado por decisões que já foram tomadas no passado e/ou estão 

sendo tomadas no presente em função de um curto horizonte temporal. Na 
medida em que avança a acumulação de capital, maior é a interdependência 

entre o futuro e o passado. Consequentemente, aumentaria a inércia do 

sistema e as correções de rumo tornam-se mais lentas ou exigem maior 
esforço (idem, pág. 18, grifo do autor). 

 

Em sua leitura, toda Teoria Econômica Clássica
58

, acrescentaria ainda a 

Neoclássica
59

, considerava o capitalismo como última etapa da humanidade. Não há qualquer 

esforço em se pensar superações, apenas a manutenção da ordem estabelecida sem relação 

histórica, eternizando e naturalizando-a: “os clássicos pensaram em termos evolutivos para 

trás, como se o quadro institucional do capitalismo representasse o coroamento da evolução 

humana” (FURTADO, 1983, pág. 22). A tendência para um aprisionamento da teoria é forte 

no planejamento, principalmente com a construção de modelos e suas aplicações
60

, como se 

não houvesse movimento em meio à totalidade das relações
61

. 

Furtado reconhece que desde a década de 1970 “nunca uma economia capitalista foi 

tão dependente do Estado para articular a demanda com a oferta” (1974, pág. 111). Com isso, 

                                                             
58 Para Marx os pensadores clássicos são levados a acreditar que o concreto aparece no pensamento como 

resultado, quando na verdade este seria o ponto de partida. O processo reflexivo partiria do concreto para 
abstração e desta para a primeira.  

59 Ambos veem o capitalismo como um sistema harmônico e natural, ignorando os conflitos sociais que advém 

do próprio motor econômico. 
60 Furtado afirma os avanços da ciência dependem da capacidade de autocrítica e autoafirmação do homem e por 

isso não seria surpresa “que essas ciências se degradem quando declinam o exercício da autocrítica e a 

consciência de responsabilidade social” (1983, pág. 118 e 119). 

61 Não se trata aqui de estreitar a análise a um criticismo, mas considerar a Teoria como uma força capaz de se 

superar no processo de produção do conhecimento científico e crítico sobre a realidade. Infelizmente a 

redundância dos termos referentes ao conhecimento se faz necessária. 
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a competência dos cientistas que auxiliam o planejamento acaba se restringindo as formas de 

manutenção da ordem econômica. 

O discurso de manutenção apresenta lacunas explicativas sobre a realidade. Se o 

mercado tende a intensificar a desigualdade social e a disparidade econômica no espaço, 

como o Estado poderia garantir um modo regulador sobre a economia? Este modo corretivo 

pode alinhar as ações para um desenvolvimento equânime e sustentado no atual modo de 

produção? O projeto de Desenvolvimento assumido possui a capacidade de contornar a crise 

econômica mundial? 

As respostas não podem se restringir a uma reflexão isolada e desarraigada de uma 

materialidade histórica e de suas relações sociais
62

, mas considerar sobremodo as contradições 

engendradas em seu próprio movimento e a funcionalidade do Estado no sistema 

sociometabólico do capital. 

 

3.2. A FUNCIONALIDADE DO ESTADO NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO: 

A TRIPARTIDE RELAÇÃO CAPITAL-ESTADO-MERCADO. 

A discussão sobre o Desenvolvimento tem levado muitos autores a defender ou 

atacar a intervenção do Estado na economia. As duas concepções tendem a considerar como 

antagônica a relação entre a regulação do Estado e do mercado, dificultando a análise de tais 

relações em sua unidade dialética e, por conseguinte, obstruindo o avanço da discussão 

aprofundando outras questões. Como foi observado no capítulo anterior, a lógica fetichista do 

mercado é assumida pelo Estado no constante ajustamento sócio produtivo dos “Territórios de 

Planejamento”, o que revela os limites fincados da dualidade entre práticas liberais e 

keynesianas. 

Para isso, a produção do espaço torna-se fundamental e o Estado desempenha uma 

função essencial de agente mediador. Para Moraes (2005) o Estado seria o grande agente da 

produção do espaço através de suas políticas territoriais, “é ele o dotador dos grandes 

equipamentos e das infraestruturas, o construtor dos grandes sistemas de engenharia, o 

guardião do patrimônio natural e o gestor dos fundos territoriais” (pág. 44). Isso corrobora o 

que foi identificado e discutido até então sobre o desempenho do Estado no ajustamento sócio 

produtivo. 

                                                             
62 Marx já apresentara sua análise sobre a “economia vulgar” que sistematiza e transforma em dogmas as 

concepções dos agentes produtivos. Assim, recusam-se em pensar além da representação posta. 
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Apesar de assumir o discurso da neutralidade, o Estado tem buscado historicamente 

retirar os obstáculos para a acumulação capitalista, de forma a universalizar o discurso do 

Desenvolvimento em uma sociedade em que a desigualdade tem se ampliado. Neste sentido, 

Com a insígnia do desenvolvimento o Estado tornou-se primaz 

colaborador/indutor da acumulação capitalista, pois difundiu com eficácia a 

possibilidade de elevarem-se as condições sociais através do crescimento 
econômico (...). Assim, o capital personalizado pela ação do Estado, se 

apropria do desenvolvimento, enquanto pressuposto para a elevação de um 

estado reconhecido como inferior ou não satisfatório, rumo à situação 
desejada, cuja lógica desse raciocínio, contém a crença numa superação de 

ordem linear (CONCEIÇÃO; LIMA, 2009, pág. 5). 

 

Sob o discurso do combate a pobreza, o Estado acaba garantindo a produção e 

reprodução do capital incorporando-os em seu planejamento
63

. As metas produtivas induzidas 

aos camponeses são na realidade metas compatibilizadas pelo Estado do sistema do capital. 

Ao contrário do que se costuma pensar, a acumulação que impulsiona o Desenvolvimento não 

permite uma evolução socioeconômica uniforme, linear e gradual, mas transcorre sob uma 

dinâmica contraditória e alicerçada no par dialético desenvolvimento-crise. 

Na esteira do discurso tecnocrata, o pleno funcionamento da economia tem colocado 

o Estado à prova nos períodos de intensificação da crise. Apesar da adoção das práticas 

liberais e das intervenções do Estado se fundamentarem em diretrizes opostas, ambas 

apresentam uma unidade. A forma pode mudar, mas não seu conteúdo de classe. 

Caberá ao Estado um papel fundamental no desenvolvimento da crise que 
agora se aprofunda e afeta a dimensão estrutural do sistema do capital. De 

modo similar à estratégia keynesiana, cujo objetivo fundamental, à época, foi 

auxiliar a aceleração do crescimento das taxas de lucratividade com a 
garantia política e os benefícios econômicos necessários à implementação do 

consumo de massa, bem como os investimentos em infraestrutura 

facilitadores da realização do capital, hoje, o Estado encontra-se novamente 
no seio da crise (PANIAGO, 2012, pág. 63 e 64). 

 

Para os neoliberais o Estado passaria a ser o responsável pela crise, pois estaria 

envolvido em gastos sociais elevados que causaria a chamada crise fiscal, e assim se poderia 

demonstrar sua incapacidade em prover o Desenvolvimento
64

. Neste contexto, o mercado 

                                                             
63 O pensamento predominante não permite imaginar a sociedade sem a ordenação do Estado Moderno, apesar 

de experiências como a Comuna de Paris em 1871. Iasi (2011, pág. 90) indica que autores como Hobbes e Lock 

ajudaram para a naturalização do Estado por meio da aparente impossibilidade de organização sem tal instituição 

e seu ordenamento jurídico, estabelecendo a “insociável sociabilidade humana”, nos termos de Kant. 

64 Conforme Neto e Teixeira (2010), o Estado Nacional teria mergulhado em um problema crônico na estrutura 

da balança de pagamentos intensificado com a aquisição de empréstimos externos. 



113 

 

passaria a ser visto como via mais eficiente, mesmo o Estado continuando a investir sempre 

nos setores em que os capitalistas fossem incapazes de arcar sozinhos.  Deste modo, os gastos 

públicos acabariam sendo fundamentais para os próprios interesses privados. 

Paniago (2012) afirma que esta aparente alteração do papel do Estado, da fase sob 

orientação keynesiana para a neoliberal em período de crise estrutural, não pode ser analisada 

focando apenas as diferentes medidas de política, mas devemos considerar a função social de 

sustentação política complementar para a acumulação do capital em determinada fase de 

desenvolvimento do sistema global. Segundo a autora, não foi a falência de uma forma 

específica de Estado incompetente, mas o esgotamento das formas utilizadas na ampliação da 

realização do capital que amplificaram a crise. A exaustão do modelo fordista é expressão 

deste processo, agravada pelo acúmulo de contradições. Portanto, não há incompatibilidade na 

função social do Estado entre as práticas liberais e keynesianas, pois o Estado sempre atendeu 

aos interesses dominantes, dando-lhes garantias políticas. 

Em sua essência o poder político está vinculado aos interesses reprodutivos do 

capital e ao poder material que este exerce sobre a sociedade (PANIAGO, 2012, pág. 70). 

Esta é a substância entre o Estado e a base material da sociedade capitalista, de 

complementaridade, no bojo do sistema do capital como um todo (idem, pág. 78). Em virtude 

disso, podemos entender a funcionalidade do Estado para o capital, principalmente diante de 

um processo de crise mundial bastante discutido nos últimos anos. 

Segundo Paniago, os capitalistas preocupam-se em intervir no curso da crise através 

de um conjunto de medidas políticas e econômicas assumido pelo Estado, em busca da 

possibilidade para recuperar a lucratividade. Ao mesmo tempo em que se defende a lógica de 

mercado como processo determinante nas relações econômicas, defende-se a necessidade do 

Estado como instrumento de controle social. 

O Estado vai atuar de forma decisiva na implementação de tais medidas 

neoliberais. Encarna, no decorrer do desenvolvimento da crise, o papel de 

principal vilão dos desequilíbrios econômico-financeiros provocados pela 
crise, através da alegada crise fiscal do Estado intervencionista do período 

anterior, que atuaria, para alguns, como um dos fatores causadores da crise. 

Por essa mesma razão, o Estado passa a ocupar a preocupação de 

governantes, intelectuais e organizações dos trabalhadores, como sendo um 
espaço eficaz de reversão da crise, pois se contornados os problemas que 

teriam sido gerados por ele no período que antecedeu a crise estrutural, 

poderia, então, retomar seu curso e impulsionar a recuperação do 
crescimento e do emprego. Ainda que isso signifique diminuir sua presença 

na economia, como diz reivindicar o pensamento liberal, o que não quer 

dizer tornar-se inoperante, mas ocupar-se de atividades sem atrativos para a 
acumulação e a expansão do capital (PANIAGO, 2012, pág. 60). 
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Contudo, a crise estrutural passaria a ser entendida enquanto crise de governo ou de 

gestão, descoladas de qualquer base econômica estrutural. Assim, caberia apenas assumirmos 

nosso papel de cidadão na escolha dos representantes mais competentes para que decidam as 

soluções mais plausíveis. Em vista disto, o Pacto Territorial faustiano
65

 para o 

Desenvolvimento aparece enquanto uma defesa dos interesses gerais da sociedade, posto que 

o próprio Estado é concebido como imparcial e necessário sob a capa de uma racionalidade, 

ao qual Lefebvre (2001) denominou de “razão do Estado”.  

Para Engels (2010), o Estado não seria uma força imposta do exterior da sociedade, 

nem uma expressão da ideia moral ou imagem da Razão hegeliana, mas um produto da 

sociedade em uma determinada fase do desenvolvimento das forças produtivas e da divisão do 

trabalho. Sob as tensões criadas entre as classes sociais que surgiram com a propriedade 

privada, buscou-se uma força aparentemente acima da sociedade que pudesse atenuar os 

conflitos nos limites da ordem e que garantisse a manutenção da propriedade privada através 

de todo seu aparato coercitivo. 

[...] uma instituição que não só assegurasse as novas riquezas individuais... 

que não só consagrasse a propriedade privada, antes tão pouco estimada, e 
fizesse dessa consagração santificadora o objetivo mais elevado da 

comunidade humana, mas também imprimisse o selo propriedade, que se 

desenvolviam uma 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 possuidora de explorar a não 

possuidora e o domínio da primeira sobre a segunda. E essa instituição 

nasceu. Inventou-se o Estado (ENGELS, 2010, pág. 127). 

 

Neste sentido, Lenin (2010) afirma que o Estado aparece onde e na medida em que 

os antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados e representa a 

dominação de uma classe em uma luta inconciliável. Por isso, seus interesses são 

apresentados como interesses de todos, não revelando seu real conteúdo. O Estado surge 

como uma instituição necessária. 

Todo aparato legal, técnico e coercitivo do Estado
66

 é utilizado para potencializar as 

condições para a acumulação, pois é justamente por meio do mercado que o capital pode se 

expandir espacialmente, a fim de produzir e reproduzir-se. Inclusive, a atividade de 

                                                             
65 Fausto, personagem literário alemão popularizado por Goethe, fez um pacto com o Diabo chamado 

Mefistófeles. O trato ocorre a partir da realização dos desejos individuais em troca da venda de sua própria alma. 

66 Lefebvre revela que a burocracia do Estado mantém um aparelho repressivo através do exército, da polícia, do 

sistema judiciário, entre outros instrumentos criados para a coerção (2001, pág. 156). 
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processamento de alimentos tem passado por exigências fiscais, ambientais e sanitárias, como 

analisa Mior (2005) perante os organismos de regulação pública. A própria ausência do 

Estado em determinados setores e localidades é uma posição política, como podemos observar 

no caso das fabriquetas de queijo que, além de não serem alvo de políticas de apoio, sofrem 

com ações de fiscalização e de campanhas contrárias ao consumo de seus produtos tidos como 

clandestinos. 

Para Mészáros o capital em seu estágio atual se tornou completamente dependente da 

oferta crescente de “ajuda externa” para se reproduzir em grande escala, afinal,  

[...] o sistema do capital não sobreviveria uma única semana sem o forte 

apoio que recebe do estado. [...] estamos nos aproximando de um limite 

sistêmico, pois somos obrigados a enfrentar a insuficiência crônica de ajuda 

externa referente àquilo que o Estado tem condições de oferecer. Na 
verdade, a crise estrutural do capital é inseparável da insuficiência crônica 

dessa “ajuda externa”, sob condições em que os defeitos e as falhas desse 

sistema antagonístico de reprodução social exigem uma oferta ilimitada dela 
(MÉSZÁROS, 2007, pág. 93). 

  

Segundo Meszáros (2011), a formação do Estado moderno é uma exigência para 

proteção permanente da produtividade do sistema e a “única estrutura corretiva compatível 

com os parâmetros estruturais do capital como modo de controle sociometabólico” (pág. 107). 

Destarte, as Políticas de Desenvolvimento são medidas que buscam conter os efeitos da crise 

estrutural, reajustando localmente o sistema produtivo adequado à divisão territorial do 

trabalho. Em vista disso, para analisarmos a funcionalidade do Estado, devemos esclarecer 

algumas questões determinantes em sua relação sociometabólica com o capital. Deste modo, 

situaremos melhor o Estado enquanto mediação fetichizante de controle social. 

Para Marx (2006), o trabalho como criador de valor de uso é indispensável a 

qualquer forma de sociedade, meio natural e social de efetivar o intercâmbio material entre o 

homem e a natureza. Deste modo, para existir, a humanidade procura meios para satisfazer 

suas necessidades e assim determinam relações que serão passadas para as gerações 

posteriores e modificadas conforme as circunstâncias. A satisfação das primeiras necessidades 

conduz às novas necessidades e produções materiais, ao passo que a espécie humana também 

se reproduz biologicamente pela procriação (MARX; ENGELS, 2007, pág. 32 e 33). 

Com efeito, o trabalho seria capaz de tornar o ser realizado ao saciar suas 

necessidades, ao ter acesso ao conhecimento por meio da prática, ao desenvolver a 

criatividade, ao permitir um sentido de plenitude e de autonomia. Neste contexto, as funções 
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vitais ou primárias para a reprodução individual e societal integram o sistema de mediações 

de primeira ordem, conforme Mészáros. 

Deste modo, a atividade fundante que garante toda a vida material através da relação 

com a natureza é o trabalho humano. Todavia, o trabalho tem sido subsumido ao capital, pois 

este necessita da extração de mais valor para manter todo o processo de valorização, na 

garantia da acumulação.  Em seu conjunto, a reprodução do capital requer que uma parte da 

riqueza acumulada seja reinvestida, tornando o ciclo auto expansível e desmedido. Assim, 

toda a autenticidade e capacidade consciente do trabalho são transformadas em um trabalho 

estranhado, labuta e meio de sobrevivência. 

A partir do pensamento de Marx, Antunes (2009) afirma que a divisão social do 

trabalho representa uma subordinação estrutural do trabalho ao capital, “estrutura totalizante 

de organização e controle do metabolismo societal, à qual todos, inclusive os seres humanos, 

devem se adaptar” (pág. 23), levados pela necessidade da produção de mercadorias e pela 

valorização do capital, em detrimento da superexploração da natureza e da força de trabalho 

(pág. 34). 

A emergência de funções sob o domínio totalizante do capital que comprometem 

profundamente a funcionalidade das mediações de primeira ordem constitui o que Mészáros 

chama de sistema de mediações de segunda ordem, ao qual busca subordinar as necessidades 

humanas à reprodução do valor de troca. O sistema do capital tem como núcleo constitutivo 

desta mediação o tripé indivisível capital, trabalho e Estado. 

De acordo com Antunes, “a configuração local, regional e nacional se amplia em 

laços e conexões na cadeia produtiva, que é cada vez mais internalizada” (2009, pág. 115) 

com o propósito de contribuir com a acumulação de capital, além de evidenciar o processo de 

transnacionalização. Em virtude disso, o autor afirma que o processo de trabalho se converte 

em “meio de subsistência e a força de trabalho se torna, como tudo, uma mercadoria especial, 

cuja finalidade vem a ser a criação de novas mercadorias, objetivando a valorização do 

capital” (ANTUNES, 2005, pág. 69), acarretando na desrealização do ser social através do 

próprio trabalho, na geração de uma subjetividade inautêntica no ato de trabalhar (ibidem, 

pág. 92). 

A procura de novas formas de garantia para a acumulação do capital, no processo de 

ampliação e intensificação da produção de mercadorias, é acompanhada pelo esgotamento do 

próprio modo de produção, expressa através da queda tendencial da taxa de lucro à medida 

que os investimentos direcionam-se ao capital constante em detrimento de capital variável, 
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provocando a diminuição no valor das mercadorias (MARX, 1986a), como fora apresentado 

no capítulo anterior. Portanto, 

[...] o desenvolvimento social não decorre automaticamente do 

desenvolvimento econômico, mas que, no atual contexto de globalização das 
economias e dos mercados, e no decorrente processo de ajuste estrutural que 

vêm experimentando economias do Terceiro Mundo, a tendência atual é de o 

crescimento econômico vir acompanhado de um decréscimo da capacidade 

de criação de novos empregos, e, no caso particular de nossas economias, do 
volume de postos de trabalho já existentes associado a uma crescente 

deterioração da qualidade do emprego e que esse processo traz consigo uma 

crescente seletividade, seja da força de trabalho empregada, seja dos setores 
econômicos com capacidade de competitividade no mercado externo 

(CONH, 1995, pág.03).  

 

A queda no número de empregos representa, na generalidade das relações de 

produção, a diminuição da massa global de trabalho vivo e o aumento do trabalho morto com 

o objetivo de baratear o preço das mercadorias frente à concorrência. O trabalho morto 

consiste em trabalho pretérito, materializado em maquinarias, instrumentos e objetos 

produzidos para aumentar a produtividade. Considerando que o trabalho vivo é o responsável 

pela geração de valor, o capitalista então acaba colaborando para que a taxa média de lucro 

venha a cair. 

De fato, essa queda tendencial somada à diminuição da capacidade de absorção das 

mercadorias, por conta do decréscimo do número de emprego
67

, e ao aumento da 

produtividade, com o avanço das forças produtivas, faz com que se produza a crise de 

superprodução. Como esta dinâmica é intrínseca ao funcionamento do sistema por impulso da 

concorrência, a crise é expressão contraditória do capital, por isso, crise estrutural. Este é o 

enigma a ser resolvido pelos capitalistas, o labirinto a ser conquistado na superação do par 

desenvolvimento-crise. No entanto, não há como desarraigar a erva daninha simplesmente a 

podando.  

Através da própria ciência e da técnica se estimulam a produção de mercadorias 

supérfluas, de vida curta, com o objetivo de acelerar o tempo de giro do capital via circuito da 

produção-distribuição-circulação-consumo e dar sobrevida a reprodução ampliada do capital 

em mercados cada vez mais saturados
68

. Neste sentido, os próprios imperativos da ordem 

econômica provocam adequações ao planejamento, resultando na substituição do modelo de 

                                                             
67 Para Antunes (2009) a retração do consumo ocorre como resposta ao desemprego estrutural. 

68 Em sua análise, Harvey revela que “a aceleração do tempo de giro na produção teria sido inútil sem a redução 

do tempo de giro no consumo” (2008, pág. 148). 
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produção em massa taylorista/fordista pelo modelo de acumulação flexível toytotista, a fim de 

tentar evitar quedas nos níveis de lucratividade. 

Harvey (2008) considera que a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga 

escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa criaram problemas para as formas 

de planejamento, dada a crescente necessidade em racionalizar e flexibilizar a produção. 

Deste modo, 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto 

direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos 
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 

Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 

novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 

e organizacional (HARVEY, 2008, pág. 140). 

 

A crise do capital cria demandas para sua manutenção, determinando novas formas 

de organização do trabalho e exigindo mudanças nas relações de produção, conhecida como 

reestruturação produtiva. Tal processo impôs a necessidade de relações com maior mobilidade 

e adaptabilidade da produção, caso contrário a empresa será devorada pela concorrência de 

mercado. 

A produção flexível exigiu uma reorganização profunda das formas de 

produção e também da circulação na economia, acarretando uma 

reestruturação geral das indústrias a partir dos anos 1970 no mundo todo e 
em todos os ramos de produção industrial, ocorrendo assim a emergência de 

novos espaços de produção e uma redefinição da divisão espacial do trabalho 

(CLEMENTE, 2010, pág. 216). 

 

Antunes (2009) afirma que a decadência do fordismo é uma expressão fenomênica 

desta crise e, então, impõe ao Estado apoiar e criar ambientes favoráveis aos negócios e 

combater obstáculos, porém, sem qualquer rompimento com o sistema do capital. Isso ocorre 

devido à sua relação metabólica de mediação de segunda ordem do sistema, intervindo 

quando necessário para manter a  lógica reguladora do mercado. Nesta medida, busca 

combater a desigualdade produzida pelo próprio metabolismo que faz parte, utilizando-se do 

discurso político para a criação de consensos. A Política Econômica referente a promoção do 

Desenvolvimento geralmente está vinculada à ideia de crescimento econômico, atualmente 

sob o modelo de acumulação flexível, em função de garantias para a extração de trabalho 

excedente. 
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3.3. O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL FRENTE À CRISE 

A partir da década de 1970, com a evidência da crise econômica, novas formas de 

valorização do capital foram ancoradas em pequenas empresas (FRANÇA; GARIBE FILHO, 

2008), permitidas pelo avanço tecnológico, em substituição às grandes empresas de produção 

em massa. Um longo período de acumulação sob o modo fordista e de regulação keynesiana 

entraria em sua fase de esgotamento, revelando um quadro crítico apresentado por Antunes 

(2009, pág. 31 e 32) através da queda da taxa de lucro, esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista\fordista de produção, hipertrofia da esfera financeira (que ganhava relativa 

autonomia frente aos capitais produtivos), maior concentração de capitais através de fusões, 

crise do Welfare State ou “Estado do bem estar social”, incremento acentuado das 

privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e flexibilização dos processos. 

Como o controle tende a se tornar mais eficiente em maiores escalas, mecanismos 

locais de controle se adequaram a flexibilização e a mobilidade exigidos. O Desenvolvimento 

Local passaria a ser o novo exemplo de modelo de eficiência e é sob este discurso que emana 

a defesa da abordagem territorial e a atenção sobre os estudos referentes às aglomerações 

produtivas a partir de Políticas de Descentralização. 

Institucionalmente, a descentralização surge como proposta de gestão administrativa 

em nome da eficiência das políticas públicas, preservando o poder do Estado como 

salvaguarda em torno de um novo pensar sobre o planejamento. Com a crescente mobilização 

por uma democratização no Brasil, a descentralização e a participação social fizeram parte 

dos discursos políticos nos anos de 1980 e 1990 em oposição à centralização de um Estado 

considerado agora ineficiente, burocrático, corrupto, distante das necessidades sociais, e 

autoritário (SILVA; MARQUES apud SILVA, TAKAGI; SANTOS, 2008, pág.186). 

Segundo Neto e Teixeira (2010), o enaltecimento da eficiência local em meio à 

competitividade econômica impossibilitou o incremento de uma Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional. Dessa forma, a construção de um modelo de desenvolvimento 

local deixa de se nortear somente pelo planejamento das grandes regiões e, atualmente, 

considera-se como um de seus desafios a articulação do desenvolvimento local com o regional 

e nacional. Daí a relevância que se tem dado à Política Nacional de Apoio aos APLs. 

As políticas econômicas adotadas anteriormente passam a não servir às necessidades 

atuais para a reprodução do sistema sociometabólico e muitos gestores e economistas 
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começam a supervalorizar a microeconomia
69

 a partir das potencialidades das comunidades 

locais em detrimento dos estudos sobre a macroeconomia. O local muitas vezes é considerado 

enquanto uma contraposição aos ditames da economia mundial, como se o conflito central 

fosse estabelecido entre o que seria “local” e o que seria “global”, pressupondo a anulação de 

um frente ao outro. Atualmente, as comunidades locais representam o principal lócus para o 

desenvolvimento na busca pela maior eficiência e pela legitimidade referente à atual 

concepção hegemônica de democracia
70

. 

Acredita-se que “a falta de atenção às dimensões microeconômica e territorial afeta a 

própria estabilidade macroeconômica” (ALBUQUERQUE; ZAPATA, 2008, pág.217). Sob o 

discurso de retomar o desenvolvimento no capitalismo, a política de desenvolvimento local é 

concebida como: 

[...] uma resposta dos diferentes territórios, cidades e regiões frente às 

exigências da mudança estrutural na atual fase de transição tecnológica. 

Todas as economias locais se encontram muito mais expostas que no 
passado neste contexto de globalização, o que obriga à tomada de iniciativas 

e políticas de desenvolvimento, a partir dos diferentes âmbitos territoriais e 

locais. O caráter agregado das políticas centralistas as torna pouco eficientes 
para enfrentar diferentes realidades e situações territoriais 

(ALBUQUERQUE; ZAPATA, 2008, pág. 218 e 219). 

 

De acordo com Conh (1995, pág. 14), a descentralização enquanto mudança 

administrativa favorece, mas não garante a almejada democratização e a maior eficiência das 

políticas, como demonstra sua pesquisa sobre a descentralização na área da saúde, que 

segundo o autor seria o setor que mais teria avançado nesse processo. No geral, existe um 

consenso de se pensar que com a descentralização haveria maior eficiência das ações na área 

social, “ocorrendo dissenso apenas quanto à forma de sua implementação e ao que ela implica 

em termos dos pactos federativos existentes” (CONH, 1995, pág. 5). Com isso, O Estado é 

enaltecido sob o discurso da eficiência e da competitividade feita por meio de uma 

descentralização bem sucedida (COSTA, 2010). 

                                                             
69 Destacamos a ascensão dos que acreditam que o consumidor possui grande influência na determinação final 

dos preços das mercadorias, reduzindo a ciência econômica ao estudo da relação entre oferta e procura. Furtado 

já alertara para o que chama de mito da “soberania” do consumidor (1974, pág. 115). Destacamos ainda que o 

ataque à macroeconomia está relacionado aos ataques contra a metateoria atribuídos ao discurso pós-moderno, 

que tem avanço nas universidades em diferentes áreas do conhecimento. 

70A participação e a descentralização são entendidos como instrumentos centrais no processo de democratização 

da relação entre Estado e sociedade civil (SILVA e MARQUES apud SILVA, TAKAGI e SANTOS, 2008, pág. 

187). 
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Conforme Alencar
71

 (2004), o APL surge no Brasil no contexto de descentralização 

política, ao qual se defendia uma maior autonomia para os estados membros da federação, ao 

passo que se distanciava do antigo planejamento regional a partir do final da década de 1980. 

Portanto, a política dos APLs se adequaria perfeitamente ao projeto de desenvolvimento local 

sob o formato territorial, destacando-se como uma das principais grandes linhas de proposta 

de desenvolvimento para o Nordeste (ALENCAR, 2004), privilegiando os arranjos mais 

competitivos em tempos de acirramento na disputa por mercado. 

O arranjo produtivo sob o desenvolvimento local permite a gestação de formas mais 

eficazes para o ordenamento, através de instrumentos de controle e de gerenciamento da 

produção local como analisado no segundo capítulo. O ordenamento da produção vem 

assumindo o enfoque territorial em detrimento ao enfoque setorial, em tempos de exigências 

maiores sobre a velocidade de fluxos, flexibilidade, maleabilidade e competitividade.  

 

3.3.1. O APL e a Ascensão da Abordagem Territorial 

A abordagem Territorial de Desenvolvimento Local tem sido assumida por diferentes 

Órgãos Internacionais, nos últimos anos; no Brasil foi inspirada nas experiências italianas e 

estadunidenses que tiveram o apoio significativo do Estado através do provimento de 

infraestrutura, do apoio ao ensino e treinamento de trabalhadores, do apoio aos centros de 

pesquisa, do financiamento nas áreas em que os empresários são incapazes de assumir e do 

fomento de entidades representativas para cooperação e investimento coletivo (SANTOS; 

DINIZ; BARBOSA, 2004, pág. 46 e 47). Essas experiências consolidaram também a noção 

de Arranjos Produtivos Locais. 

Albuquerque e Zapata (2008) apresentam as seguintes bases para a nova Agenda do 

Desenvolvimento na abordagem Territorial: a criação de uma institucionalidade para o 

desenvolvimento econômico local, fomento de empresas locais e qualificação, cooperação 

público-privada, atitude proativa do governo local, coordenação de programas e instrumentos 

de fomento, elaboração de estratégias de desenvolvimento, existência de equipes de liderança 

local e mobilização e participação social. Assim, 

Na atualidade, o ajuste das novas formas flexíveis de produção exige um 

fortalecimento das instâncias locais das administrações públicas, para que 

possam facilitar as necessárias mudanças nos diferentes sistemas/arranjos 
produtivos locais. Daí a importância das políticas de desenvolvimento local 

                                                             
71 Antigo Superintendente do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste do BNB. 
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no atual contexto da globalização e das formas de produção flexível, já que a 
incorporação de inovações tecnológicas no tecido produtivo, a formação de 

recursos humanos e a adequada valorização do meio natural só podem ser 

contempladas eficazmente a partir dos próprios territórios 
(ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2008, pág. 219). 

 

Os princípios de cooperação, competição, capital social, governança e identidade 

observados na Política de Apoio aos APLs  são derivados dessa abordagem territorial, que 

tem como objetivo articular atividades em uma determinada região unindo o crescimento 

econômico com as vantagens locacionais/competitivas: “É na localidade que se faz notar a 

interdependência entre crescimento econômico, gerador de externalidades positivas em seu 

entorno, e vantagens locacionais relevantes para a melhoria de processos e produtos das 

empresas (BRASIL, 2004b
, 
pág. 08). 

No Brasil, pretende-se incorporar novos “Territórios de planejamento” ao processo 

de Desenvolvimento Nacional (ibidem) a fim de superar o baixo dinamismo econômico e 

reduzir as desigualdades regionais. A partir disso, as políticas públicas passam a atuar no 

fortalecimento da organização social dos agricultores familiares e estímulo das instituições 

que o representam. Segundo seus defensores: 

É fundamental que valorizemos os pequenos projetos com abrangência e 

repercussão locais, economicamente mais viáveis, ambientalmente mais 

sustentáveis e potencialmente capazes de produzir resultados eficientes. 
Possivelmente assim se promoverá uma convivência de fato com as 

adversidades do semiárido, garantindo a produção e a melhoria da qualidade 

de vida das populações locais (PEDROTTI; HOLANDA, 2003, pág. 326 e 
327). 

 

As microinstâncias são alvo de intervenções destinadas a incorporação dos 

“territórios” na economia. Costa (2010) acredita que o Território seja uma mediação 

necessária entre a escala local e mundial.  Isto permite a articulação de escalas de 

planejamento sobre pequenos empreendimentos na mediação do Estado com o mercado. 

Os defensores do Desenvolvimento Territorial criticam a forma como a Política 

Regional foi assumida no Brasil pelos cepalinos, que segundo eles negava as especificidades 

locais. A responsabilidade creditada à escala nacional pela macroeconomia passa a ser 

competência primaz da escala local. 

Conforme esta visão de mundo, a dinâmica do capitalismo contemporâneo é 

geradora de uma conexão dos espaços e impulsionadora do acirramento de 

um processo de integração – consubstanciado na unificação do espaço global 
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-, no qual o Estado-nacional apenas gera ficções, que, em última análise, 
entravam a penetração dos fluxos de capitais no espaço econômico nacional 

de acumulação. Como consequência, a escala nacional é rejeitada como 

centro de decisão primaz, sofrendo um redimensionamento do seu poder, 
espraiado na direção dos governos e das comunidades locais que se estima 

possuírem extraordinária capacidade para cumprirem com muito mais 

eficiência as tradicionais funções que sempre foram as dos Estados 
nacionais, quais sejam: a função de acumulação, regulação e legitimação. 

(COSTA, 2010, pág. 91). 

 

Não que se extinga o poder do Estado, mas o objetivo está no alinhamento das 

competências de cada localidade às normatizações do mercado com o apoio do Estado. 

Acredita-se que o principal trunfo do Território seja internalizar as condições de seu próprio 

desenvolvimento, pela identificação de oportunidades rentáveis e utilização de seus recursos 

que caracteriza o desenvolvimento endógeno
72

. 

A corrida pela identificação das potencialidades locais/territoriais, sugere Paiva 

(2012), deve ser feita com base em setores rentáveis, na capacidade de sustentação da 

atividade e na especificidade da divisão territorial do trabalho frente à divisão internacional do 

trabalho. Além do que, o desempenho está vinculado a qualidade dos agrupamentos e 

capacidade de cada Território de impulsionar inovações, onde as unidade produtivas se 

localizam (ALBURQUERQUE; ZAPATA, 2008). 

Segundo esta proposta o “sucesso” de um determinado território está na sua 

capacidade endógena de se desenvolver e de sua autogestão, reunindo um conjunto de 

“potencialidades” formado pelo clima favorável, empreendimento, participação das redes 

pública e privada, meio ambiente cultural e natural, além da identidade como condição para a 

coesão social e territorial (Brasil, 2003b). 

Amaral Filho (1996) apresenta uma proposta de desenvolvimento baseada em “(...) 

endogeneizar o modelo exógeno, por meio da integração produtiva e exogeneizar o modelo 

endógeno, através da organização dos territórios e da promoção dos ‘APLs’” (pág. 147). Para 

o autor, o desenvolvimento endógeno deve buscar como resultado a ampliação do emprego, 

do produto e da renda. No entanto, como vimos o mercado não permite a universalização 

destes resultados. 

                                                             
72 LIMA (2008), com base em Andrade, afirma que o conceito de crescimento endógeno surge a partir de duas 

visões: a espacial ou regional e a teoria macroeconômica elaborada por Lucas e Romer, sustentadas pela 

autodeterminação nacional e regional. 
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O conhecimento tácito é utilizado como diferencial para fortalecer a competitividade 

dos Territórios, pois ele é criado a partir das inovações elaboradas em cada experiência, um 

saber implícito e transmitida entre as famílias que desenvolvem determinada atividade. Deste 

modo, pensa-se que não exista uma estratégia única aplicável, mas diferentes estratégias 

conforme cada realidade na produção de inovações competitivas sejam elas criadas no âmbito 

formal ou informal no sistema produtivo. A produção deste conhecimento e a criação de 

possíveis técnicas são discutidas no Brasil através do site “Rede Social dos APLs”
73

, 

Seminários e Encontros Nacionais, onde são divulgadas práticas encontradas em APLs do 

país. 

O aprendizado e o potencial inovativo são considerados imprescindíveis para o APL 

no desenvolvimento territorial, assim como o estabelecimento de normas e sistemas para 

facilitar as ações coordenadas do arranjo no Território (FEITOSA, 2007) e de autoconfiança, 

confiança mútua e confiança nas instituições públicas (ARBIX, 2014). 

Para facilitar a produção de conhecimento tácito na proposta de desenvolvimento 

endógeno, o Estado estimula a formação de grupos com potencial capacidade de governança 

local para tratarem os problemas comuns e buscarem soluções consensuais para interesses 

conflitantes ou diferenciados para ações cooperadas (FEITOSA, 2007). As associações e as 

cooperativas se enquadram bem neste quesito. 

Em Sergipe, por exemplo, o apoio aos APLs se enquadra bem à abordagem 

territorial. A política dos Territórios se baseia na proposta de desenvolvimento endógeno, de 

vocação produtiva, em articulação com a Política Estadual. 

Para a Sedetec, o apoio a Arranjos Produtivos Locais é fruto de uma nova 
concepção de políticas públicas de desenvolvimento, em que o local passa a 

ser visto como um eixo orientador de promoção econômica e social. A 

estratégia de política estadual para os APLs está focada em atividades 
produtivas de vocação local, visando melhorar as condições locais para o 

crescimento das empresas e das atividades/negócios rurais, para o incentivo 

a interiorização dos investimentos e para a promoção da inovação 

tecnológica nas Micro e Pequenas Empresas e no ambiente rural e o aumento 
do emprego e renda local (MELO, 2013, pág. 12). 

 

Portanto, a atenção dada aos APLs parte dos estudos e experiências sobre a 

abordagem local/Territorial no seio da reestruturação produtiva. Porém, os estudos sobre as 

aglomerações produtivas, com é o caso do APL, não são tão recentes. 

                                                             
73 Disponível em <http://redeapl.ibict.br/>. Acesso em 12 de jun. de 2014. 

http://redeapl.ibict.br/
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3.3.2. O Revigoramento dos Estudos sobre Aglomerações Produtivas 

Com as exigências de relações cada vez mais móveis e flexíveis, a partir do advento 

do novo discurso da eficiência, as pesquisas voltadas às aglomerações de empresas e de 

grupos de produtores ganharam terreno no desenvolvimento territorial, dada sua 

funcionalidade para o curso da política. A velocidade dos fluxos de bens e serviços 

desafiaram os gestores em busca das melhores práticas de otimização da produção e de 

rentabilidade, principalmente através de novas técnicas incorporadas ao trabalho e da 

diminuição do tempo de giro da mercadoria. 

Para isso, as atividades econômicas reorientadas no espaço geográfico sofrem 

influência do revigoramento dos estudos sobre as aglomerações produtivas. Assim, criaram-se 

várias nomenclaturas aplicáveis a este processo, como parques tecnológicos, polos de 

tecnologia, polos de modernização, clusters, distritos industriais, zonas industriais, sistema de 

inovação, entre outros. Mas a maioria dessas abordagens se refere a uma política setorial ou 

de base macroeconômica. 

Entende-se como uma aglomeração de empreendimentos o agrupamento espacial de 

unidades produtivas individuais e coletivas reunidas em torno de determinadas atividades 

produtivas. Considerando que o Território é concebido como espaço físico ao qual se dispõe 

uma determinada concentração e dinâmica da atividade econômica, não maior que uma 

microrregião de planejamento, as aglomerações produtivas podem servir como instrumentos 

complementares da Política Territorial, mapeando e organizando a produção como ocorre na 

Política Nacional de Apoio aos APLs. 

A discussão sobre os aglomerados sofreu influência das pesquisas de Marshall
74

 

sobre a organização da produção em distritos industriais na Inglaterra na última década do 

século XIX. Segundo Costa (2010), o autor destacara a divisão do trabalho como importante 

fator da qualidade dos produtos e produtividades das empresas, aliado ao aproveitamento de 

maquinário especializado, criação de um mercado de trabalho mais anafado e indelével para 

“mão de obra especializada” e criação de um efeito de atração maior sobre os consumidores. 

Os estudos de Marshall foram aplicados junto ao modelo de produção em massa, taylorista e 

fordista pós Segunda Guerra Mundial, visto na época como eficiente e moderno. Neto e 

Teixeira (2010) acreditam que a atual busca pelas competências organizativas locais tem sua 

                                                             
74 Economista britânico (1842 - 1924). 



126 

 

origem na concepção neoclássica marshalliana de distritos industriais, hoje transvestidas em 

novas abordagens. 

Outros autores também se destacaram na discussão. Durante o século XIX, Von 

Thunen
75

, analisou o padrão de localização e especializações sub-regionais a partir de círculos 

concêntricos em torno de um campo gravitacional urbano, considerando como critérios o 

custo dos transportes e perenidade dos alimentos. De modo semelhante, no início do século 

XX, Alfred Weber
76

 tratou a localização geográfica a partir dos custos de transportes da 

matéria-prima, sendo pioneiro na teoria da localização industrial. Walter Christaller
77

, na 

década de 1930, desenvolvera a Teoria das Localidades Centrais sobre a hierarquia de cidades 

a partir de seus serviços e produtos. Deste modo, o espaço urbano e o setor industrial 

formariam a base sobre o modelo de desenvolvimento impulsionado pelo crescimento 

econômico durante quase todo o século XX. 

O pesquisador Schumpeter
78

 foi um dos que mais influenciou a economia na 

primeira metade do século XX, por meio da Teoria sobre Crescimento Econômico. Essa teoria 

se baseia na criação de inovações como requisito para uma fase de expansão no capitalismo, 

alterando as condições prévias de equilíbrio. Os chamados neoschumpeterianos acreditam que 

a inovação é determinante para a crescente competitividade da economia, de modo a 

influenciar na noção de conhecimento tácito e inovativos como estratégias para o 

desenvolvimento territorial endógeno via APLs. 

Uma das teorias mais utilizadas pelos adeptos do desenvolvimento cepalino foi a dos 

Polos de Desenvolvimento elaborado por François Perroux. Esse autor conclui, a partir de 

pesquisas sobre experiências francesas na década de 1950, que o crescimento econômico 

ocorre de modo diferente no tempo e espaço, criando a necessidade de polos de crescimento 

coordenados pelo Estado para impactar a dinâmica econômica nas regiões. O “efeito de 

arrastro” gerados pelas indústrias motrizes e suas dinâmicas levariam a uma difusão do 

crescimento em determinadas áreas, promovendo uma concentração e centralização de 

serviços e infraestrutura. Este é o princípio que se mantem até hoje na busca pela 

descentralização e desconcentração, mas sob os moldes do Desenvolvimento Local na 

                                                             
75 Economista alemão (1783 - 1850). 

76 Economista alemão (1868 - 1958) e irmão do sociólogo Max Weber. 

77 Geógrafo alemão (1893 – 1969). 

78 Economista nascido na atual República Tcheca (1883 – 1950). 
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acumulação flexível, denominada de “Teoria do Desenvolvimento Contemporâneo” (COSTA, 

2010). 

O BNB e a SUDENE já discutiam desde o final da década de 1980 as chamadas 

Teorias de Desenvolvimento Rural Integrado e o Desenvolvimento Local na região Nordeste 

do Brasil, resultando na criação de programas como o Polonordeste e os Polos Agroindustriais 

apoiadas pelo Banco Mundial. A ideia de cadeia produtiva foi muito destacada pelas 

pesquisas sobre o complexo agroindustrial, sobretudo na incorporação da agricultura a 

montante e a jusante. A preocupação sobre o encadeamento entre aglomerados se torna 

evidente no fim do século XX. 

Na última década este conceito passa a ter uso generalizado nas instituições 
de pesquisa agropecuária e extensão rural, assim como nas agências 

governamentais. Enquanto nos estudos socioeconômicos a ideia da cadeia 

produtiva tinha o intuito de mostrar como a dinâmica da agricultura era cada 

vez mais determinada por atores econômicos presentes nos setores 
industriais, na pesquisa agropecuária e extensão rural a ideia era visualizar 

possíveis gargalos tecnológicos e organizacionais passiveis de ação por parte 

dessas instituições (MIOR, 2005, pág. 46). 

 

A dimensão espacial foi o principal alvo da Teoria da Nova Geografia Econômica 

(NGE) em economias de aglomeração, surgida no seio neokeynesiano estadunidense na 

década de 1990.  A infraestrutura é vista com uma condição para o desenvolvimento, 

atribuindo o Estado a função de provê-lo, posto que esta tarefa na maioria das vezes necessita 

de um grande investimento dos capitalistas. 

A partir da década de 1990 passa-se a discutir melhor de que forma as Políticas 

Públicas Nacionais poderiam apoiar o desenvolvimento das aglomerações produtivas locais, 

capaz de abrigar uma ampla diversidade de fenômenos e com intuito de se constituir como um 

promissor instrumento de política econômica por meio da cooperação e eficiência produtiva 

na lógica neoliberal. Assim, procura-se substituir as políticas de fomento setoriais ou de apoio 

isolado por políticas que apoiem agrupamentos de produtores (AMARAL FILHO, 2002). 

Segundo Costa (2010), várias instituições implantaram ações nesta perspectiva, como o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, FINEP, 

SEBRAE, SENAI, governos estaduais e municipais. 

Conforme Mior, a EMBRAPA utilizou essa noção de cadeia produtiva no início dos 

anos 90, mas ao final desta década utiliza o conceito de clusters para designar o tipo de 
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relacionamento das atividades econômicas com os territórios e conceber uma noção mais 

precisa para uma produção espacialmente coesa. Os clusters são considerados apropriados 

para a formação de especializações, aglomerados setorial e/ou geograficamente, e foram 

muito utilizados pelos gestores do desenvolvimento regional. 

De acordo com Menezes (2009), os neomarshallianos Beccatini e Cappichi 

renovaram o debate internacional sobre o desenvolvimento regional junto à exposição da 

experiência vinculada à Terceira Itália, destacando as relações de confiança e redes sociais a 

partir da identidade territorial. Para Lima (2008), os APLs, provenientes da economia regional 

e da economia industrial, adequaram-se à realidade brasileira pela incrementação de micro, 

pequenas e médias empresas com destaque para a escala local frente a diversidade encontrada 

no país de grande extensão territorial. O próprio conceito de arranjo exige um lastro territorial 

para ser coeso e funcional, além de poder gerar assim formas adaptáveis de controlar o 

ordenamento territorial. 

Deste modo, o Estado tem dado ênfase às aglomerações produtivas locais através do 

modelo de APL sob o discurso da eficiência. O desenvolvimento territorial e as aglomerações 

produtivas locais são consideradas pilares modernos responsáveis em incrementar a economia 

de forma articulada entre os setores, especialmente as relações entre a agricultura e a indústria 

brasileira. 

 

3.3.3. O Novo Mundo Rural como Substrato Ideológico 

A fim de intervir no local, reforçadas por slogans que convidam “pensar 

globalmente” e “agir localmente” (MÉSZÁROS, 2007, pág. 101), as políticas territoriais vem 

garantir a manutenção do capital no campo, mesmo através de relações não capitalistas 

(OLIVEIRA, 1990, pág. 26 e 27), subordinando a terra e a força de trabalho aos interesses do 

capital. Este processo fora encontrado e analisado no TASS por Conceição (2007) e por 

Santos (2010), endossando tal tese. 

Conforme As Referências para o Desenvolvimento Territorial Sustentável do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2003b), as políticas territoriais devem 

promover o desenvolvimento industrial, inclusive no campo. Segundo o INCRA-SE (2006), o 

reforço da agricultura familiar articulada à indústria de beneficiamento local poderia se 

constituir uma ação promissora no Sertão de Sergipe via TASS. Em consonância ao exposto, 

identificamos durante as entrevistas que o segmento industrial recebe algum tipo de apoio do 
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Estado, tornando-se centros dinamizadores da atividade formal e envolvendo um número 

significativo de trabalhadores direta ou indiretamente (Figura XXXI). 

 

FIGURA XXXI – ORGANIZAÇÃO DO APL DO LEITE 

 

Fonte: Pesquisa de campo 2012-2014. 
Org.: GOMES, C. M. M. 

 

As experiências europeias e estadunidenses, que inspiraram o modelo de 

desenvolvimento territorial, sinalizam para uma maior competitividade, determinado pela 

integração de mercados (RÜCKERT, 2007) e apontam para duas alternativas: a 

especialização setorial visando a economia de escala ou o desenvolvimento de múltiplos 

setores das atividades econômicas (MIOR, 2005, pág.41). A definição depende do grau de 

capacidade rentável, coesão social e de sua adequação à divisão territorial do trabalho 

mediada pelo Estado. 

As alterações no campo brasileiro a partir do processo de industrialização 

desencadearam diferentes formas de entendimento sobre a expansão do capitalismo no espaço 

agrário. Alguns autores justificavam a criação de novas teorias a fim de contemplar uma 

presumível realidade, apresentando um “novo” paradigma em detrimento ao “velho”. A 

produção científica, enquanto um discurso racional e legitimador, respaldou o Estado na 

adoção de um “novo” paradigma como explicativa da realidade de modo a apresentar suas 
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políticas enquanto neutras e estritamente técnicas, aparentemente desconsiderando suas 

implicações econômicas e políticas nas decisões e outras abordagens e métodos de análise. 

A partir do fim da década de 1990 os chamados novos paradigmas passaram a 

explicar o campo brasileiro através da leitura de um “Novo Mundo Rural”. O modelo que 

emerge no caso italiano acabou tornando-se uma espécie de panaceia devido ao seu uso 

indiscriminado com ausência de rigor científico (ABRAMOVAY; BEDUSCHI FILHO apud 

FRANÇA; GARIBE FILHO, 2008, pág. 322), permitindo a criação de modelos para serem 

aplicáveis as diferentes regiões, negando o próprio desenvolvimento endógeno e o 

conhecimento tácito e inovativo baseados nas “peculiaridades”. Por conta do surgimento de 

experiências fracassadas, levou-se a crer que o retorno da macroeconomia nas formas de 

pensar o desenvolvimento territorial e uma maior atuação do Estado na economia pudesse 

resolver a questão. Contudo, como visto, tais formas são consideradas ineficazes para 

impulsionar a economia e combater os efeitos da crise mundial. 

O discurso do Novo Mundo Rural defende o que se conhece como pluriatividade, 

conceito baseado no pressuposto de que a diminuição do tempo total de trabalho das famílias 

rurais nas atividades agrícolas (o “part-time”), pela introdução de novas tecnologias, levaria a 

liberação de indivíduos para outras ocupações fora da unidade familiar camponesa. Neste 

viés, caracteriza-se pela combinação de: 

Atividades agropecuárias com outras atividades não-agrícolas, dentro ou fora 

de seu estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais, 
como nas novas atividades que vem se desenvolvendo no meio rural, como 

lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços 

pessoais. Em resumo, o part-time não é mais um fazendeiro especializado, 
mas um trabalhador autônomo que combina diversas formas de ocupação 

(assalariadas ou não). Essa é a sua característica nova: uma pluriatividade 

que combina atividades agrícolas e não agrícolas (SILVA, 1997, pág. 04). 

 

O “Novo Mundo Rural”, conforme Silva (1997, pág. 6), propõe a integração entre 

agricultura e complexos agroindustriais, já que entende este processo como necessário para a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores no campo, garantir-lhes renda. Coloca-se 

como perspectiva: o desmonte da unidade produtiva com contratação de terceiros; a 

especialização produtiva crescente com novos produtos e mercados; a articulação entre os 

fornecedores de insumos, prestadores de serviço, agricultores, agroindústrias e empresas de 

comercialização; qualificação para a realização das atividades; melhoria da infraestrutura 

social e de lazer, transporte e dos meios de comunicação. 
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Sob o ponto de vista espacial, o “Novo Mundo Rural” é entendido como um 

continuum do urbano, visto como o moderno a ser expandido para o campo, subjugando-nos 

“às leis das cidades”, como já apontaram Marx e Engels (1996, pág. 15). Lowe et al. (apud 

MIOR, 2005) acredita que o “meio urbano” estaria sendo o foco por excelência das atividades 

econômicas mais dinâmicas, como a indústria e o serviço, enquanto que o “meio rural” 

cumpriria a função de produzir alimentos e matérias-primas, de “visão agrarista”. Para ele, o 

polo dinâmico seriam as cidades, revelando uma concepção arcaica e atrasada do espaço 

agrário, e precisaríamos romper com este corte setorial a partir de um projeto articulado em 

torno do território. O urbano é tomado como o moderno envolvido pelas luzes da cidade na 

padronização também de valores e comportamentos
79

. 

O curioso é que as discussões que levaram à consolidação do desenvolvimento 

territorial combateram o modelo de desenvolvimento considerado exógeno, caracterizado pela 

força motriz urbano-industrial (MIOR, 2005, pág.33). Ora, o princípio do desenvolvimento 

endógeno acaba por vez constrangendo os trabalhadores do campo às regras do mercado, 

força exógena, a partir das relações urbanas e industriais. 

No Brasil o debate sobre o desenvolvimento rural está ligado ao papel da 

agricultura familiar, em especial sua reinserção socioeconômica. Partilhando 

da visão de Wilkinson (2000), podemos afirmar que existem três distintos 
enfoques no Brasil acerca da produção familiar. O primeiro origina-se nos 

estudos FAO/INCRA do início dos anos 90, buscando inserir a agricultura 

familiar no mundo agrícola no contexto da reforma agrária e dando destaque 
à agricultura como indutora do desenvolvimento no espaço rural. O segundo 

tipo, pelo contrário, enfatiza o rural não agrícola como estratégia de 

desenvolvimento do espaço rural. Por fim, o “enfoque agroindustrial” que vê 
desenvolvimento rural associado à possibilidade da agricultura familiar se 

reinserir no mercado das cadeias produtivas fordistas e, principalmente, nas 

novas cadeias, visando atender aos emergente padrões de consumo 

associados a produtos locais, artesanais/coloniais, orgânicos/agroecológicos 
(MIOR, 2005, pág. 65). 

 

Dadas às condições para a expansão capitalista no campo, inserindo sua produção na 

lógica fetichista de mercado, a tripartide relação Estado-capital-mercado encontra um 

referencial teórico para a chamada “modernização da agricultura”: o “novo mundo rural”. 

Müller (apud SILVA, 1997, pág. 25), esboça seu projeto na afirmação de que a integração da 

produção agrária deve ocorrer entre as relações do complexo agroindustrial e as relações 

                                                             
79 Conforme Gomes, Passos e Silva (2007), o império do desenvolvimento capitalista é a rendição da cidade e a 

subordinação do campo. 
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comunitárias locais-regionais, requerendo incentivos econômicos de políticas inovadoras sob 

novas formas de gestão política e pública. 

O termo “agricultor familiar” busca substituir o “camponês”, fruto do embate entre o 

paradigma do capitalismo agrário e o da questão agrária. Neste sentido, toda representação 

vinculada à unidade do trabalhador com a terra e a família pelo conceito de campesinato é 

extirpada. O uso do conceito “agricultor familiar” tem como objetivo permitir uma 

generalização dos que trabalham no campo de forma a enquadrá-los ao novo paradigma, 

estimulando a busca por “recursos internos das propriedades, visando adequar-se ou atender 

as exigências para a sua inserção socioeconômica como produtores de matéria-prima 

destinadas às agroindústrias” (MIOR, 2005, pág. 201). Desta maneira, nega-se a necessidade 

da reforma agrária como processo de avanço em função da produtividade como critério de 

eficiência. 

Contudo, na presente pesquisa, quase metade das unidades de produção familiar 

obteve a terra através do movimento de ocupação, fruto da conquista social sob forma 

organizada de luta pela terra no sertão sergipano (Figura XXXII). O que expressa a relevância 

desta forma de organização na garantia da reprodução social. 

 

FIGURA XXXII – FORMAS DE ACESSO A TERRA 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

 

A economia familiar – considerada informal - é considerada mais competente que a 

economia de mercado ou estatal, conforme analisa Shanin (2008) ao considerar a existência 

do campesinato no capitalismo, por isso a preocupação dada ao capital social em torno da 
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cooperação e governança local nos APLs. Com isso, a absorção desta dinâmica ao mercado 

implica uma reorganização territorial do trabalho que, por sua vez, provoca um vínculo entre 

o trabalho dos sujeitos locais e as normatizações impostas pelo mercado, muitas vezes 

estimuladas por políticas públicas. Portanto, a recriação do campesinato não significa 

necessariamente uma resistência aberta contra o capital, tão pouco significa sua completa 

capitulação, pois não possuem interesses em comuns, mas conflitantes. 

A dinâmica econômica necessita da subsunção do trabalho como atividade geradora 

de valor, produtiva, ou que o auxilie, atrelando mesmo atividades não capitalistas ao sistema 

do capital. Com efeito, a reprodução ampliada do capital pressupõe a criação capitalista de 

relações não capitalistas, uma vez que se permite criar condições para a reprodução da 

produção familiar camponesa no capitalismo, subordinando a terra e a força de trabalho aos 

interesses do capital (OLIVEIRA, 1990, pág. 26 e 27). 

Em vista disto, a terra e o trabalho aparecem como instrumentos fundamentais para o 

desenvolvimento econômico. Conforme Marques, 

A terra, dado o seu caráter imóvel é “globalizada” na medida em que o 

capital se desloca criando novas frentes de expansão, comprando ou 
alugando terras e promovendo mudanças quanto ao seu uso e/ou regime de 

propriedade. O trabalho, por sua vez, pode ser afetado de diferentes maneiras 

com a destruição das antigas relações de produção, precarização e crescente 
proletarização dos trabalhadores, estímulo à mobilidade espacial, criação de 

uma variedade de formas de subcontratação do trabalho da unidade de 

produção familiar, etc. (2008, pág. 54 e 55). 

 

A propriedade do trabalho familiar camponês só é possível a partir da terra, pois 

existe uma relação indissociável entre terra e trabalho em sua condição social, mas a expansão 

da lógica do capital carrega consigo a intensificação da exploração, deslocando o sentido de 

realização social do trabalho para o devir ascendente-infinito da acumulação que foge de 

qualquer esforço individual. Sem autonomia, o ser fenece ao controle sociometabólico do 

trabalho, da produção, da terra. 

Ao especializar-se em busca do lucro, o sistema do capital encontrou no 

campo formas de apropriar-se da terra e do trabalho camponês com o intuito 

de garantir sua reprodução ampliada (...). Há situações em que o capital não 
expropria a terra, apenas monopoliza. Dessa forma, ao apropriar-se do 

trabalho camponês, promove uma separação entre terra e trabalho. O 

camponês perde a autonomia de produção, especializa-se em um 
determinado tipo de produção por imposição do sistema do capital, 

tornando-se um agricultor familiar (SOUSA; CONCEIÇÃO, 2010, pág. 69 e 

70). 
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Ao estudar a reestruturação produtiva na cadeia do Leite na região de Jales, estado de 

São Paulo, Clemente (2010, pág. 243) identifica “uma intensificação das formas de produção 

cada vez mais dentro da lógica capitalista dentre os produtores de leite, mesmo que estes não 

tenham adotado formas de trabalho assalariado”. Assim, o excedente produzido pelos 

camponeses nos municípios de Porto da Folha e de Gararu, sobremodo por meio do APL do 

leite, é apropriado por pequenos grupos empresariais que controlam a produção. Além disso, a 

indústria de insumos e de sementes garante a venda de seus produtos aos trabalhadores como 

condição para a produtividade. Desta maneira, a subsunção do trabalho vem permitindo a 

reprodução das unidades de produção familiar camponesa. 

Neste contexto, o aparente prestígio e legitimação da unidade de produção familiar 

pelo Estado surgem através do discurso de identidade territorial para que se possa a partir do 

sentimento de pertencimento envolver todos em torno do Pacto Territorial. Por conseguinte, o 

paradigma do capitalismo agrário surge como explicativa teórica do processo de subsunção do 

trabalho camponês, através de sua inserção “produtiva” ao ciclo do capital, cada vez mais 

internalizado diariamente nas atividades do campo. 

 

3.4. O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL NAS ESCALAS DO CAPITAL 

 

3.4.1. O Modelo de “Monocultura” e o Ordenamento da Produção: formas do controle 

local 

No capitalismo, a busca pela sobrevivência no mercado se tornou algo tão comum 

quanto à indiferença na origem do lucro pela produção de remédios ou pela produção de sua 

doença. Tal busca está intrínseca ao sistema e quase sempre não escolhemos “o que fazer” na 

esfera econômica, mas no máximo o “como fazer”, determinado por nossa posição social na 

ordem econômica. 

Em pesquisa identificamos que: 60% dos “produtores” afirmam cultivar o milho, 

37,5% produzem leite, 25% o cultivo do feijão, 20% a produção de mel, 20% a produção de 

queijo e 10% a criação de ovinos e/ou caprinos
80

. Dentre o universo dos produtores 

                                                             
80 Os dados apresentados são cumulativos, não anulando uma produção por outra, considerando que cada sujeito 

pode produzir mais de um produto. 
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envolvidos no estudo a grande maioria está produzindo milho, fruto de políticas de Estado 

integradas aos bancos e as empresas distribuidoras de sementes na busca pela massificação do 

uso do transgênico e outros agroquímicos. 

A predominância dessa produção está vinculada à expansão da pecuária no TASS e 

da produção de leite e derivados. Os fluxos de mercado levaram o crescimento da área de 

plantio do milho, que foi modificado geneticamente para obtenção de maior produtividade. 

Desta forma, o modelo de monocultura tem se expandido às pequenas e médias propriedades 

no TASS, tornando-se obstáculo à autonomia alimentar. Assim, o conjunto das principais 

atividades desenvolvidas no campo dos municípios pesquisados segue em constante ajuste 

sócio produtivo. 

Os documentos referentes a Política de Apoio aos APLs, com base em textos da 

economia e da sociologia, apontam para precondições sociais e institucionais na busca pelo 

desenvolvimento, em uma região, por meio do APL: “entre essas ‘precondições’ está um 

elevado grau de civismo e de confiança da população” (SANTOS; DINIZ; BARBOSA; 2004, 

pág. 40). Contudo, existe também a defesa de que a cooperação ou confiança elevada 

preexistente não são condições necessárias, mas podem ser construídas durante o processo 

(idem, pág. 41). 

Os APL’s cuja força se baseia principalmente na cooperação 
institucionalizada, no diálogo de lideranças e com o poder público e no 

planejamento sobre o que se quer ser no futuro, são os que mais podem 

contribuir para o aperfeiçoamento político e social. Nesses, cria-se uma 
cultura cívica especial, uma espécie de republicanismo, onde se aprende a 

fazer política baseada no consenso, no interesse comum, no respeito a 

normas de discuta política e na participação (idem, pág. 46). 

 

A cooperação entre os “empreendedores” e demais participantes do APL se baseia 

em “formas percebidas de interação entre os atores do arranjo, para a realização de ações que 

buscam um objetivo comum relacionado ao desenvolvimento sustentável do arranjo” 

(BRASIL, 2004b, pág. 07). Os modos podem ser de cooperação multilateral ou bilateral 

(SANTOS; DINIZ; BARBOSA; 2004), e são constituídas por meio de um Sindicato, 

Associação ou Cooperativa local, no primeiro caso, e entre empresas individuais, no segundo 

caso. As Associações e Cooperativas desempenham atualmente uma função essencial no 

gerenciamento produtivo local sob os limites do ordenamento. 

Para a gestora de Arranjos Produtivos Locais, do Departamento Técnico da 
Sedetec, Jussara Alvez, as orientações transmitidas durante a visita são 
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fundamentais para incentivar ainda mais os investimentos em Arranjos 
Produtivos Locais. ‘Quanto melhor desempenho as associações e 

cooperativas beneficiárias demonstrarem na execução do projeto e no 

processo de prestação de contas mais os investidores se sentirão motivados a 
investir em Arranjos Produtivos como esses que visitamos hoje’(AQUI 

ACONTECE, 2014)
81

. 

 

A cooperação transforma-se em requisito para a competitividade entre os 

“Territórios” e grupos de produtores, na busca por novos nichos de mercado. Com isso, 

estimula-se uma estrutura de governança local para que seja construído um canal de 

interlocução entre os produtores, instituições de apoio e o Estado. 

Em termos de estrutura organizacional, os critérios considerados dizem 

respeito à forma de organização local dos APLs, ou seja, a presença de 
associações ou de cooperativas e o nível de maturidade dessas organizações 

ou sua potencialidade para a formação de APLs. A questão da 

territorialidade também é um critério levado em consideração pelas 
instituições (MELO, 2013, pág. 25). 

 

O “Sucesso” alcançado por um APL depende dos recursos disponíveis e da interação 

entre os envolvidos. Conforme Neto e Teixeira (2010), na medida em que o Estado idealiza a 

eficiência em detrimento da equidade, esferas financeiras e fiscais da economia nacional 

entram na lógica. Quase metade dos entrevistados fizeram algum tipo de empréstimo para 

tocar sua produção, como observamos abaixo: 

FIGURA XXXIII– PRODUTORES DEVEDORES DE BANCOS 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

Org.: GOMES, C. M. M. 

                                                             
81 Disponível em <http://aquiacontece.com.br/noticia/2014/03/12/seides-realiza-visita-de-monitoramento-aos-

arranjos-produtivos-locais>. Acesso em mar de 2014. 

http://aquiacontece.com.br/noticia/2014/03/12/seides-realiza-visita-de-monitoramento-aos-arranjos-produtivos-locais
http://aquiacontece.com.br/noticia/2014/03/12/seides-realiza-visita-de-monitoramento-aos-arranjos-produtivos-locais
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Nesta lógica da eficiência mercadológica, cria-se uma “guerra” entre territórios para 

a atração de investimentos, de forma a concentrar o capital em áreas privilegiadas, atraindo 

para a gestão social os interesses que passam a não serem os mais urgentes para a sociedade 

(NETO; TEIXEIRA, 2010, pág. 02). Deste modo, a coesão territorial que dá consistência ao 

Pacto para o Desenvolvimento perpassa sobre o grau de cooperação e de governança local. 

Portanto, a concepção burguesa de desenvolvimento local estabelece seu 
foco na delimitação do território como espaço geográfico construído 

socialmente, em torno do qual as forças sociais exercem o esforço político de 

buscar consensos em torno de objetivos e estratégias, visando um 

desenvolvimento regional “harmônico” ainda que competitivo. A 
competição fundamental não é a que se daria entre empresas do mesmo 

território, mas sim entre redes territoriais diferentes (CHRISTOFFOLI, 

2008, pág. 245). 

 

O protagonismo local integra um dos pilares das diretrizes de atuação apresentado 

pelo Termo de Referência para a Política Nacional dos APLs. Subentende-se que os grupos de 

produtores tenderão a aumentar sua autonomia, corresponsabilidade e gerenciamento do 

processo de desenvolvimento na localidade. O Estado cumpriria assim a função de mobilizar 

a organização de agentes unidos em torno de um dado interesse comum e de impedir uma 

excessiva centralização de serviços e ações em um “Território”. Este caráter “democrático” 

procura criar uma representatividade no conjunto de instituições que formam a Política de 

Desenvolvimento Territorial. 

Por governabilidade no APL, entende-se a existência de canais, sejam de pessoas 

físicas ou empresas, capazes de liderar e organizar “atores” em prol de objetivos comuns, no 

arranjo, coordenar tais ações, negociar as decisões locais ou promover a geração, 

disseminação e uso de “conhecimentos” produzidos (BRASIL, 2004b) na busca pela 

adequação ao mercado e promoção do desenvolvimento no/do Território. 

Os princípios da Política Territorial e o da Política de Apoio aos APLs vêm 

enfatizando a articulação e a cooperação dos sujeitos locais na criação de consensos. No Alto 

Sertão Sergipano, circunscrevem-se a presença de indivíduos que mantém a identidade com o 

lugar. Deste modo, o sentimento de pertencimento comanda o processo de “territorialização” 

e “desterritorialização”, sendo “o substrato ideológico necessário para a consolidação da 

prática individualista, que pressupõe a participação empreendedora dos agentes locais” 

(LIMA, 2010, pág. 109). 
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Deste modo, Fernandes (apud CHRISTOFFOLI, 2008) chama a atenção para o fato 

de que o pensamento predominante sobre o desenvolvimento não permite uma leitura sobre o 

antagônico nas relações sociais, ao contrário, busca sempre negar a existência de conflitos e, 

além disso, entendem o conflito como algo negativo e evitável. Esta postura é reforçada nas 

acusações contra os movimentos sociais que reivindicam justiça ao questionar a ordem e as 

relações de poder. 

Mas o conflito não é externo nem evitável, surge do seio das contradições 

promovidas pelo desenvolvimento do capital, pela destruição de formas de 
produção, pela recriação dessas formas sociais mais adiante e em outros 

lugares, pelo acirramento de disputas entre modelos de desenvolvimento, 

mais ou menos excludentes (CHRISTOFFOLI, 2008, pág. 233 e 234). 

 

Montenegro (2008) afirma que o discurso do consenso no “território” aparece hoje 

como necessário numa sociedade capitalista em conflito, incorporando a “participação social” 

em um duplo movimento de corresponsabilização e ampliação dos discursos dos 

participantes, e assim, garantindo o controle e vigilância por parte do Estado. A preocupação 

na administração dos problemas e objetivos comuns é recaída para os próprios produtores, 

que difere da estrutura de poder dos funcionários submetidos às ordens das grandes empresas 

formuladas externamente. Há, assim, a corresponsabilização tanto pelo desenvolvimento 

como pela desigualdade. 

Segundo o Decreto número 6.393/2008, do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS/SAIP), o Estado deve combater a fome integrando ações para a 

inclusão produtiva dos beneficiários dos Programas Sociais do Governo Federal, em nome da 

igualdade de oportunidades. De acordo com Ivo (2006), existe a produção de um consenso 

amplo sobre a necessidade de intervenção do Estado para mobilizar o potencial dos pobres 

através de suas próprias capacidades para resolver os problemas da pobreza, da participação e 

da integração social por meio da inserção ao mercado
82

. Todavia, mantem-se inalterado o 

padrão redistributivo desigual, determinante da reprodução estrutural da pobreza. Para a 

autora, 

Se os sentidos dados à luta contra a pobreza não se expressa em resultados 

práticos na redução da pobreza, melhoria de vida e inclusão social, então, 
eles não passam de “retórica confusa” que alimenta o consentimento 

ampliado dos diversos atores sociais ao processo de reforma e desregulação 

dos direitos sociais. Se a ética dos atores no compromisso com a pobreza não 

                                                             
82 Montenegro (2008) afirma que uma suposta visão dicotômica vem sendo imposta aos trabalhadores na escolha 

entre o mercado e a pobreza rural. 
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consegue instituir-se na produção de direitos efetivos e segurança aos 
indivíduos, ela se constitui, apenas, em mecanismo ideológico de hegemonia 

e consolidação do projeto liberal do Estado mínimo. A questão é saber como 

esse Estado mínimo seria capaz de encaminhar o compromisso ético de 
erradicação da pobreza, repassando para a esfera privada a responsabilidade 

pública de encaminhamento da questão social, num sociedade marcada por 

profundas desigualdades sociais e constantemente abalada pelas mudanças 
institucionais determinadas pela dinâmica do mercado (IVO, 2006, pág. 83). 

 

O mercado aparece como solução para os problemas do campo, gerando uma 

destacada discussão entre os teóricos do paradigma da questão agrária e os defensores do 

paradigma do capitalismo agrário
83

. Neste contexto, 

De acordo com o NEAPL/SE são priorizados os APLs com potencial para 

gerar ocupação e renda consideráveis na comunidade, que ofereçam 

oportunidades expressivas para o desenvolvimento, incluindo possibilidades 
de participação no comércio exterior, bem como oportunidades para 

inovação tecnológica e formação de capital social (MELO, 2013, pág. 25). 

 

Ao analisar as políticas de desenvolvimento no TASS, Lima (2010) conclui que o 

postulado do desenvolvimento territorial e suas propostas governamentais procuram conciliar 

interesses divergentes da unidade dialética capital-trabalho, ocultando uma Política que se por 

um lado promove melhorias pontuais, por outro configura um arranjo espacial submetido à 

divisão territorial do trabalho. Para o autor (pág. 165), a grande mobilização e expansão dos 

sem-terra na região junto a reforma agrária de mercado fizeram com que o capital se 

apropriasse da renda da terra camponesa pelo monopólio da circulação, incorporando relações 

capitalistas e não capitalistas no Alto Sertão de Sergipe, com isso, permitindo uma forma 

subordinada de permanência do campesinato. 

 

 

 

 

                                                             
83 De acordo com Felício (2006), os defensores do paradigma do capitalismo agrário acreditam na inevitável 

tendência ao desaparecimento do campesinato e na transformação do camponês em “agricultor familiar”. Este 

deveria se inserir plenamente ao mercado, assumir a pluriatividade e racionalizar ao máximo sua produção. Para 

os defensores do paradigma da questão agrária, a luta pela terra e pela reforma agrária consistiria em uma forma 

de criação e recriação do campesinato.  
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FIGURA XXXIV – INSTITUIÇÕES QUE APOIARAM A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

LINDA FLOR/PORTO DA FOLHA 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O sistema produtivo agroindustrial ao incorporar a produção de leite das unidades de 

produção familiar em seu ciclo produtivo, incorpora também todo o conjunto de técnicas e 

conhecimentos tácitos acumulados ao longo do tempo por inúmeros camponeses, pois, a 

própria força de trabalho social é considerada como a força do capital (SMITH, 1984). Cabe 

lembrar que uma enorme gama da produção do milho é consumida na produção de leite, que 

por sua vez é consumida na produção de seus derivados materializados na mercadoria, 

considerando a relação dialética na produção, distribuição, troca e consumo segundo Marx 

(2011). 

De acordo com Zambrana e Teixeira,  

As entidades sindicais, associações e cooperativas precisam tomar 

consciência de seu papel como protagonistas do desenvolvimento das 

atividades produtivas que representam [...] A continuidade das ações foi 
apontada em todos os APLs como condição fundamental para o 

estabelecimento de confiança e crédito nas ações propostas pelos agentes 

institucionais (2013, pág. 38). 

 

Todos os Planos de Desenvolvimento dos APLs em Sergipe tem como uma de suas 

metas a criação e o fortalecimento de Associações e Cooperativas. Não é por acaso que a 

Política Nacional de Apoio aos APLs junto aos projetos e programas desenvolvidos pelos 
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órgãos de fomento para o Desenvolvimento Territorial estimulam tais formas de organização 

em nome da cooperação territorial, transformando-os em instrumentos de controle e de 

gerenciamento da produção local, de forma a interiorizar como suas as metas do 

reordenamento do Estado. 

 

3.4.2. O Mercado como Processo Totalizante nos Arranjos Produtivos Locais e o 

Estado 

O apoio aos APLs através da assistência técnica, infraestrutura e organização parte 

do interesse pela busca de maior competitividade e sustentabilidade da atividade em sua 

inserção no mercado. Sob a ótica de Santos et al (2004), um APL necessitaria de uma 

concentração espacial de produção de bem ou serviço exportável e da existência de alguma 

fonte de vantagem competitiva, com tendência para atração de empresas ou subunidades ou 

produtores autônomos ao local e retroalimentação dessas vantagens às empresas com o 

crescimento do APL. 

Com vimos, o APL se mantem a partir de seu desempenho no mercado e de seu 

alinhamento ao reordenamento do Estado, alimentado pelo Pacto Territorial sob formas de 

controle e gerenciamento. Contudo, a inserção cada vez maior ao mercado significa estar sob 

seus mandos e caprichos, consubstanciado pelo processo da acumulação do capital. A análise 

terá como base o APL do Leite e Derivados, por ser o mais consolidado e envolver a 

totalidade dos produtores em seu sistema produtivo de modo formal e informal nos 

municípios pesquisados e no TASS. 

A inserção do TASS na economia mundializada gerou uma nova configuração na 

organização da produção e do trabalho, interpenetrando a indústria e o campo e, 

consequentemente, reorganizando a divisão territorial do trabalho a partir da relação campo-

cidade. 

De acordo com Menezes (2009), a empresa Parmalat absorvia a produção de grandes 

e médios produtores rurais no sertão de Sergipe. O domínio de seu mercado permitiu a 

redução do preço do leite em 1997 para R$ 0,17 por litro, o que expressou um modo perverso 

de exploração do trabalho pela monopolização. Conforme a autora, as empresas não 

conseguiram acabar com as fabriquetas como foi prognosticado por alguns técnicos das redes 

institucionais e os defensores da expansão do capital, possibilitando a reprodução das 

pequenas unidades. 
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Durante a década de 1990 surge um laticínio no sertão de Sergipe a partir do 

crescimento econômico de uma fabriqueta de queijo, ao mesmo tempo em que diversas 

fabriquetas entraram em um processo de marginalização, expressando a tendência 

característica do modo de produção nas condições e possibilidades de crescimento. Para 

Smith (1984), a acumulação de capital leva diretamente à concentração de capital em 

unidades existentes e indiretamente à centralização do capital. 

A busca pelo aumento da produtividade e pela manutenção em sua capacidade de 

reprodução do capital favoreceu a verticalização dos grandes laticínios em toda região, 

intensificando a desigualdade entre estas e as próprias fabriquetas que não possuem poder 

suficiente para concorrer na ampliação de mercado: 

Portanto, salvo a empresa Nativille (maior fabriqueta, na década de 1990), as 

demais fabriquetas no Sertão continuam na informalidade e inovam o 
processo de elaboração individualmente, sem qualquer acompanhamento 

técnico (MENEZES, 2010, pág. 07). 

 

A influência de mercado da empresa depende do alcance de sua mercadoria e da 

inter-relação entre o seu nível de produtividade e seu alcance. Neste sentido, a concorrência se 

realiza a partir da competição por mercados externos ao local e por meio da entrada de 

produtos concorrentes no local. Segundo Marx (1986a) a ampliação da escala de produção é 

uma necessidade intrínseca ao modo de produção, logo, a busca pela garantia e expansão de 

mercado feita pelas empresas ocorre também por meio do corte de custos e da otimização do 

processo produtivo. Neste caso, na incorporação produtiva das unidades de produção familiar 

camponesa no Sertão, pois tanto a forma capitalista como a não capitalista de trabalho geram 

valor. 

Assim, no prolongamento do movimento econômico, “o mesmo processo que gera o 

barateamento das mercadorias no curso do desenvolvimento do modo de produção capitalista 

gera a alteração na composição orgânica do capital social”, com o aumento do capital 

constante frente ao capital variável empregado para a produção das mercadorias e, em 

decorrência disso, à queda da taxa média de lucro (MARX, 1986a, pág. 182). No conjunto da 

produção de diversos setores, a queda da taxa de lucro está relacionada à busca pelo aumento 

da taxa de mais valor por meio da produtividade social, intensificando o grau de exploração 

do trabalho em seu processo produtivo na relação concorrencial determinada pelo mercado. 

A competição é o fluxo social que generaliza a necessidade de inovação por 

toda a economia. Supondo condições de trabalho semelhantes, novas 
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técnicas adotadas por um capital devem ser igualadas ou superadas por 
outros capitais no mesmo setor, se quiserem sobreviver no mercado. Além 

disso este crescimento da produtividade do trabalho em um setor cria tanto a 

possibilidade como a necessidade para o aumento da produtividade em 
outros (SMITH, 1984, pág. 171). 

 

Neste sentido, com o aumento da concorrência internacional, muitos setores 

produtivos locais têm sido desmantelados, acentuando os índices de desemprego e 

contribuindo para o aumento da miséria e pobreza (CLEMENTE, 2010). Harvey (2005) 

afirma que devido à competitividade entre os “locais”, o Estado junto às instituições de 

fomento procura criar ambientes favoráveis aos negócios através da atração de “fluxos de 

produção, financeiros e de consumo de alta mobilidade e flexibilidade para seu espaço”. Por 

isso, conforme o autor, cresce a instabilidade e volatilidade econômica em tempos de 

mudanças aceleradas em função da acumulação de capital
84

. 

O Estado no seu discurso de combater a fome e a miséria por meio do enfretamento 

das disparidades regionais provocadas pelo mercado acaba instrumentalizando o local para o 

mercado, submetendo-o então às escalas do capital, pois em geral todo processo de produção 

no sistema do capital é ao mesmo tempo um processo de acumulação (MARX, 1986a). A 

escala local enquanto escala do sistema do capital está submetida às determinações deste 

sistema que contraditoriamente tende ao processo de igualização e diferenciação no espaço, 

por meio da produção do espaço (SMITH, 1984). 

Em tempos de propagandeadas “crises localizadas”, aponta-se como “sucesso” de um 

determinado território a sua capacidade endógena de se desenvolver e de se autogerir, 

reunindo um conjunto de “potencialidades” resultado do clima favorável, empreendimento, 

participação das redes pública e privada, meio ambiente cultural e natural, além da identidade 

como condição para a coesão social e territorial. 

As ações que buscam consolidar os APLs nos territórios sergipanos e fortalecer sua 

capacidade competitiva atribuem ao mercado determinar as condições para o crescimento e 

desenvolvimento local frente aos imperativos econômicos do sistema do capital. Para Smith 

(1989) o desenvolvimento desigual é a expressão espacial inerente à geografia do capitalismo, 

                                                             
84 No início do ano de 2014 a empresa Vulcabrás Azaléia informou o fechamento de três fábricas localizadas nos 

municípios de Itaporanga D’Ajuda, Lagarto e Ribeirópolis. A empresa alegou dificuldades causadas pela 

desaceleração da economia por conta da concorrência no mercado externo, principalmente com produtos 

asiáticos. A Azaléia chegou a Sergipe em 1989 através de incentivos fiscais e estima-se que a empresa tenha 

demitido 1,3 mil trabalhadores no Estado. 
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sendo o produto e a condição para esta ordem histórica. Assim ocorre o desenvolvimento em 

diversas escalas no contexto da acumulação do capital, permitindo a criação de regiões de 

“sucesso” e de regiões “estagnadas” ao mesmo tempo, de modo desigual e combinado. As 

condições de produção e a divisão territorial do trabalho expressariam os meios operacionais 

dessa dialética, envolvendo cada local sob a lógica do capital sob o mercado mundializado. 

Em suma, 

[...] o capital tenta fazer um “vaivém” de uma área desenvolvida para uma 

área subdesenvolvida, para então, num certo momento posterior voltar à 
primeira área que agora se encontra subdesenvolvida, e assim 

sucessivamente Na medida em que o capital não pode encontrar um fixo 

espacial na produção de um ambiente imóvel para a produção, ele recorre à 
completa mobilidade como um fixo espacial. Novamente, a fixidez espacial 

e a a-espacialidade não são senão faces de uma mesma moeda. O capital 

busca não um equilíbrio construído na paisagem, mas um equilíbrio que seja 

viável precisamente em sua capacidade de se deslocar nas paisagens de 
maneira sistemática. Este é o movimento em vaivém do capital, que está 

subjacente ao processo mais amplo de desenvolvimento desigual (SMITH, 

1984, pág. 213). 

 

O movimento de produção e reprodução social em curso define a forma de pensar o 

planejamento nas escalas local, nacional e internacional. A partir disso, o Estado reordena a 

divisão social e territorial do trabalho intensificando a expansão da atividade social e dos 

mercados numa específica estrutura espacial adequada aos imperativos estruturais do sistema 

do capital. Assim, 

A estrutura geográfica de interações sociais sob o capitalismo produz uma 

interpenetração hierárquica entre as escalas por onde transita o capital. A 
produção escalar também passa a deter um novo propósito com o 

desenvolvimento da sociedade, mediado pelos interesses do capital (LIMA, 

2010, pág. 117). 

 

Harvey (2005) aponta algumas tendências básicas do capitalismo, como uma maior 

competição dentro da divisão internacional do trabalho baseadas na exploração de vantagens 

específicas, divisão espacial de consumo por meio da valorização de regiões e investimentos 

em transporte e comunicações a fim de minimizar os tempos e custos. Com isso, a inserção do 

“Território” no mercado, em diferentes escalas, passa a exigir um maior esforço dos 

trabalhadores no projeto de desenvolvimento. 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento dos APLs, por exemplo, busca envolver 

associações, cooperativas, empresários e instituições de apoio na articulação e execução de 
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ações. O Estado age como mediador, com o discurso do desenvolvimento harmônico, 

entretanto, sem superar/romper com o sistema do capital. Desse modo, 

[...] a crescente instrumentalização do território tende a acentuar as 

desigualdades no âmbito social, já que aprofundam-se as possibilidades entre 
os que podem conhecer o território e quem é menos favorecido para tal. Na 

esfera espacial, verifica-se que a expansão do meio técnico-científico-

informacional também não se dá de maneira homogênea pelo território, pelo 

contrário, se apresenta de maneira bastante seletiva, na medida em que tende 
a reforçar algumas regiões e enfraquecer outras (apud CLEMENTE, 2010, 

pág. 221). 

 

Conforme Harvey (2005), a organização espacial e a expansão geográfica capitalista 

são produtos necessários para o processo de acumulação, permitindo criar novas 

oportunidades para uma nova acumulação, ampliando o mercado. Para tanto, a expansão 

capitalista depende da força de trabalho, de meios de produção e de mercados para absorver 

as mercadorias, pois a acumulação somente se realiza após o consumo destas. Neste sentido, 

O espaço passa a ser produzido em função do processo produtivo geral da 

sociedade. No capitalismo, as necessidades de reprodução do sistema 
fundado no capital vão estabelecer os rumos, objetivos e finalidades do 

processo geral de reprodução (...). O espaço produzido pelo capital 

fundamenta-se na apropriação privada, que aliena do produtor o produto; 

neste sentido, o espaço se produz a partir da contradição entre sua produção 
socializada e a apropriação individual (CARLOS, 2008, pág. 22). 

 

O ordenamento e o reordenamento territorial submete assim o Arranjo Produtivo 

Local nas escalas do capital a partir da organização e produção do espaço em função da lógica 

do mercado, incorporando a unidade de produção familiar na busca pela redução de custos e 

otimização da produção. Como analisamos, este processo tende a aumentar a taxa de 

exploração do trabalho para se adequar às necessidades concorrenciais e de expansão, a longo 

prazo, conforme a tendência analisada por Marx. Frente ao exposto, a lógica fetichista do 

mercado é assumida pelo Estado produzindo um constante ajustamento sócio produtivo dos 

“Territórios de Planejamento”. 
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3.5. A BUSCA SISIFIANA PELO DESENVOLVIMENTO E A INSOLUBILIDADE DA 

CRISE ECONÔMICA 

A busca pela garantia da reprodução ampliada e a acumulação de capital pressupõe 

um Estado cada vez mais atuante diante do processo de mundialização, seus conflitos e sua 

respectiva ampliação da contradição produção social x apropriação individual (DUTRA 

JÚNIOR, 2011, pág. 63). Neste sentido, Paniago (2012, pág. 66) lança um questionamento 

central: “pode-se esperar que o Estado possua os poderes suficientes para reverter a crise a 

partir do uso mais adequado e eficiente de seus instrumentos políticos-legais?” 

A busca pela regulação da economia para o bem estar da humanidade encontraria um 

obstáculo poderoso que é fundante: a própria capacidade de controle do processo de 

reprodução sociometabólico. Considerando que a relação entre capital e Estado se sustenta 

através do mercado enquanto um processo totalizante, as relações sociais tendem a serem 

mediadas pelas funções de segunda ordem do capital, por meio de uma lógica desmedida. 

Isso é a lei para a produção capitalista dada pelas contínuas revoluções nos 
próprios métodos de produção, pela desvalorização sempre vinculada a elas 

do capital disponível, pela luta concorrencial geral e pela necessidade de 

melhorar a produção e de ampliar sua escala, meramente como meio de 
manutenção e sob pena de ruína (MARX, 1986a, pág. 185). 

 

A universalização dos valores de troca alteram os parâmetros tidos como necessários 

para o ser humano, independente da tragédia que isso possa originar. Desse modo, a 

racionalidade do capital se confunde com a irracionalidade humana na medida em que se nega 

o ser como humano, coisificando e tornando-o mero apêndice para a produção de valor em 

função da acumulação. Logo, para o “perverso ponto de vista do ‘processo de realização’ do 

capital, consumo e destruição são equivalentes funcionais” (MÉSZÁROS, 2007, pág. 89).    

Esta lógica totalitária sujeita tudo e incorpora uma série de atividades ao seu 

processo de valorização, que requer produção de mais valor e apropriação deste. Para Marx 

(1986b), o capitalismo em geral pressupõe a exploração do trabalho e pressupõe na 

agricultura a exploração dos trabalhadores do solo e subordinação destes ao capitalista. A 

agricultura passa a ser subjugada pelo processo de territorialização e monopolização do 

capital, e o local subjugado à lógica de mercado, já que a relação espacial permeia uma 

totalidade engendrada pelo sistema. Destarte, 

A razão principal porque este sistema forçosamente escapa a um 
significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele 
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próprio, surgido no curso da história como uma poderosa – na verdade, até o 
presente, de longe a mais poderosa – estrutura ‘totalizadora’ de controle à 

qual tudo o mais, inclusive os seres humanos, deve se ajustar, e assim provar 

sua ‘viabilidade produtiva’ ou perecer, caso não consiga se adaptar 
(MÉSZÁROS, 2011, pág. 96). 

 

Segundo Silva (1991), a produção capitalista do espaço se concretiza no trabalho 

alienado, subordinado ao modo de produção que nega e confronta os homens em sua 

existência, produzindo e reproduzindo uma relação contraditória no espaço geográfico 

capitalista. A dilatação do movimento produção e consumo no sistema do capital provocou 

um emaranhamento das relações econômicas, expandidas espacialmente, ao qual se 

acomodam as Políticas de Desenvolvimento na relação campo-cidade.  

O sistema sociometabólico do capital abarca diferentes escalas através da sua própria 

expansão e, de acordo com Mészáros (2007, pág. 58), da “subordinação estrutural hierárquica 

do trabalho ao capital” que usurpa o poder de decisão à medida que busca estabelecer 

necessidades objetivas para sua reprodução, vinculada à lógica de mercado, muitas vezes 

materializadas nas políticas públicas viabilizadas localmente. Desta forma, os imperativos de 

todo o sistema é orientado para a expansão e movido pela acumulação (MÉSZÁROS, 2011, 

pág. 100) em diferentes espaços. 

A forma mais crônica da incontrolabilidade surge com a crise estrutural do capital, 

que pode ser expressa por diversas maneiras. A própria questão ambiental
85

 é tratada 

deslocada da crise (CONCEIÇÃO, 2004), assim como o desemprego não é tratado como 

estrutural. A endêmica tendência à “equalização por baixo da taxa diferencial de exploração” 

(MÉSZÁROS, 2007, pág. 82) que ameaça a condição de existência e influi para precarização 

dos trabalhadores assalariados em todo o mundo também seria uma expressão desta 

incontrolabilidade. 

Para o camponês, o tempo de trabalho deveria ser determinado pela fadiga ou 

necessidade de reprodução. No entanto, exige-se uma produtividade sobre ao qual não se pode 

ter controle, determinada pela busca em baratear o preço das mercadorias da indústria e pela 

necessidade de pagamentos oriundos de empréstimos e compras de insumos, como 

                                                             
85 Delegar aos indivíduos a responsabilidade de solucionar a chamada “crise ambiental” é na verdade uma forma 

de justificar a problemática existente sem colocar em debate o próprio caráter contraditório da reprodução do 

capital. Para Gomes e Silva (2009), anula-se deste modo qualquer análise que veja como a única alternativa a 

ruptura com o atual modo de produção. 
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constatados na presente pesquisa. Sem a figura do patrão, o camponês pode estar sendo 

submetido a uma acentuação da exploração de seu trabalho, de modo sutil e perverso. 

A tão almejada sustentabilidade só pode existir por meio do pleno controle dos 

processos econômicos, o que justificaria assim o uso do planejamento. Fora disso, as 

atividades não possuem nenhum lastro substancial que garanta sua existência a longo prazo. 

Diante desta lógica, Mészáros afirma que o capital não pode ser um mecanismo racionalmente 

controlável como costumeiramente se pensa, mas “[...] uma forma incontrolável de controle 

sociometabólico” (2011, pág. 96). 

Chega-se ao ponto em que o caráter de irreformabilidade, de incontrolabilidade e de 

destrutividade do capital (MÉSZÁROS, 2011, pág. 58) inerentes ao seu sistema 

sociometabólico criaram condições tão trágicas para a humanidade que podem comprometer 

sua própria existência, tal é a irracionalidade. 

A crise se revela insolúvel até o momento e não existe nenhum indício de que o 

Estado possa ter encontrado o caminho para por fim a questão, ao contrário. O projeto de 

Desenvolvimento enquanto um modus operandi do capital em suas diferentes formas, no 

discurso da promoção do “bem comum”, carrega em si as condições para a exasperação das 

contradições. Deste modo, ao assumirmos o compromisso pelo Desenvolvimento nos 

submetemos a deseja-lo tanto quanto Sísifo
86

 deseja concluir o seu trabalho. 

O fetichismo envolto no discurso do desenvolvimento assume uma forma 

supramaterial ao delegar aos indivíduos responsabilidades sobre um curso ao qual não 

possuem controle dos processos, pois ainda não se alcançou formas para isso, já que o próprio 

desenvolvimento garante o Estado como essencial, na defesa da propriedade privada e dos 

interesses das personificações do capital. A busca sisifiana se tornou o próprio fetichismo, 

que busca por meio de formas racionais internalizar as metas do capital, com o apoio do 

Estado e de parte da ciência. 

 

 

 

 

                                                             
86 Na mitologia grega Sísifo foi condenado a empurrar uma rocha até o topo de uma montanha no inferno, porém 

toda vez em que se aproxima do término da tarefa, a rocha volta a despencar por conta de seu do cansaço, 

tornando-se um trabalho rotineiro e extenuante. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente Dissertação possuiu como objetivo a análise das alterações estruturais, 

expressadas pelo ajuste sócio produtivo, no Território do Alto Sertão Sergipano com a 

institucionalização da Política de Arranjos Produtivos Locais, compreendendo os municípios 

de Porto da Folha e Gararu sob as escalas do capital e a funcionalidade do Estado por meio 

dessa Política. 

Embora a Política do Arranjo Produtivo Local seja instituída no Brasil em diferentes 

realidades, destacamos um conjunto coeso de características presentes nos discursos 

referentes ao APL e às experiências pesquisadas: a) envolvimento das unidades de produção 

familiar caracterizados como pequenos núcleos produtivos; b) adequação e potencialização do 

processo produtivo para o mercado; c) busca por atividades sustentáveis; d) criação e 

incorporação de inovações produtivas; e) base territorial; f) e, estímulo para cooperação e 

mecanismo de governança local. 

Como apresentado no último capítulo, o revigoramento dos estudos sobre 

aglomerações produtivas se fundamenta no discurso da eficiência, adequando-se as 

necessidades do Projeto de Desenvolvimento Territorial. Neste sentido, o formato APL se 

inscreve na Política de Desenvolvimento Territorial enquanto um instrumento dinamizador, 

impulsionando a economia dos “Territórios” principalmente por meio da articulação de 

pequenos núcleos produtivos, capazes de melhor se adequarem às necessidades do mercado 

e de envolver um maior número de trabalhadores de diferentes “Territórios” e setores de 

modo formal e informal. Por isso, a unidade de produção familiar vem sendo caracterizada 

como alvo desta política do campo. 

Através da análise do ajuste sócio produtivo nos últimos anos nos municípios 

pesquisados, não encontramos APLs referentes à piscicultura e as confecções e artesanato de 

bordados, identificados em 2012 pelo NE APL/SE, constituindo-se atividades inexistentes ou 

de casos isolados.  Destacamos o descenso dos cultivos do feijão e da mandioca, consideradas 

importantes nos municípios, e sua não inserção à Política de Apoio aos APLs. Em 

contrapartida, identificamos como APLs emergentes a apicultura e a ovinocaprinocultura, 

limitados pelo mercado local, e como APL mais consolidado o da produção de Leite e 

Derivados, impulsionado pelo Estado e por grupos empresariais no discurso da alta 

produtividade via “transgenização” do milho, de modo a priorizar as indústrias de 
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beneficiamento industrial em detrimento às formas artesanais, a exemplo das fabriquetas de 

queijo. 

A definição das principais atividades que compõem os APLs não ocorre por 

determinações naturais, como geralmente se vincula nos discursos de combate a pobreza 

rural, mas por decisões políticas e econômicas das atividades mais rentáveis a determinados 

grupos. A tendência em curso da monocultura do milho e a diminuição dos cultivos do feijão 

e da mandioca refletem esta mudança de ocupação da atividade agrária com a Política dos 

APLs. Por conseguinte, os produtos comercializados nas feiras livres são levados por 

atravessadores de outros municípios, encarecendo o preço do produto. 

A adequação e potencialização de determinados setores produtivos são sustentadas 

pelo Estado, enquanto mediação de segunda ordem do capital, através do ajustamento sócio 

produtivo para o mercado. O Estado ao afirmar combater as disparidades regionais 

provocadas pela dinâmica econômica, acaba instrumentalizando o “Território de 

Planejamento” através do APL para o mercado, submetendo o Local as tramas da 

mundialização do capital, sob os efeitos de sua incontrolabilidade, objetivando à 

intensificação do trabalho com a exigência de maior produtividade. Deste modo, não há 

alternativa senão o mercado, caso contrário, resta-lhe a miséria e a exclusão de políticas 

públicas. Os próprios Movimentos Sociais assumem a esperança de conseguirem alcançar 

êxito pela competitividade no mercado, via Políticas Públicas afirmativas sem discutirem a 

totalidade das relações ao qual estão sendo subordinados. 

A busca por atividades sustentáveis se torna uma “estratégia para o desvio da crise 

do capitalismo do campo da luta de classes e da crise ambiental” (CONCEIÇÃO, 2004, p. 

85), negando a destrutividade do sistema na sua necessidade sociometabólica. A 

sustentabilidade é incompatível com a incontrolabilidade do sistema, determinando assim a 

condição de insustentabilidade do desenvolvimento sustentável (idem, p. 89). 

A Política dos APLs mantem a crença meritocrática do sucesso, do esforço e 

merecimento dos produtores sob a proposta do desenvolvimento endógeno. Com a 

concorrência, cada “Território” cria inovações a partir do conhecimento tácito em cada 

localidade para melhor competir com outros “Territórios”, e até com empresas. As inovações 

são criadas pelos trabalhadores que incorporam técnicas, destreza, formas de organização, 

instrumentos e recursos ao processo produtivo, permitindo um aumento da produtividade 

exigido pela competição de mercado. Ocorre que grupos empresariais buscam nos APLs 
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formas de redução de custos, apropriando-se não só do valor excedente produzido, mas de 

todas as inovações criadas nas Unidades de Produção Familiar pelo arranjo agroindustrial. 

Como constatamos, a redução dos preços surge a partir da necessidade criada pela 

concorrência na expansão de mercado ou na entrada de produtos concorrentes no “Território”. 

A busca pelo barateamento da produção influi na diminuição do capital variável frente ao 

capital constante e na queda tendencial da taxa média de lucro. Ao assumir o APL como 

forma de reduzir custos, as empresas fortalecem a tendência para maior produtividade gerada 

pela alteração da taxa de lucro, alimentando as condições favoráveis para a crise de 

superprodução e sua consequente precarização do trabalho. Deste modo, a acumulação 

tende a concentrar e centralizar o capital mediante a desapropriação de pequenos capitalistas e 

de trabalhadores em tempos de crise, exigindo maiores reduções nos custos e formas 

desmedidas de manutenção da lucratividade. 

A base Territorial visa uma melhor eficiência na implantação de Políticas Públicas, 

além disso, fortalece o lastro da atividade econômica com o sentimento de pertencimento 

local. A identidade é um componente fundamental do Pacto Territorial, induzindo o 

sentimento da corresponsabilidade para o Desenvolvimento. Todo o conjunto de relações 

objetivas é articulado à produção ou reprodução de relações subjetivas
87

, de ordem cívica, 

facilitando a internalização das metas econômicas como metas pessoais, aliado ao discurso do 

progresso local emitido pelos grupos políticos dos e nos municípios. Desta maneira, a 

identidade territorial substitui a identidade de classe na relação capital-trabalho, assumindo 

consensos e desconsiderando os conflitos em nome do Desenvolvimento. 

A fim de sustentar o Pacto Territorial, mecanismos de governança local e formas de 

cooperação são exigidos nos APLs. Em nossa pesquisa, 60% dos entrevistados afirmaram 

integrar algum tipo de associação e/ou cooperativa de produtores, como principais entidades 

as quais estão envolvidos, seguidos de 32,5% que integram Movimentos Sociais de luta pela 

terra. Inclusive, o MST estimula a criação de Associação de produtores nos seus 

assentamentos, posto que a condição para desenvolver algum projeto com financiamento 

obriga a todo camponês, assentado ou não, a integrar uma Associação ou Cooperativa. Com 

isso, verificamos que as Associações e Cooperativas de produtores se constituem a principal 

forma de organização das Unidades de Produção Familiar.  

                                                             
87 Costa (2010), com base em Porter, afirma que o conjunto de valores, atitudes e crenças que são relevantes para 

as atividades econômicas é conhecido como “Cultura Econômica”. 
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A sustentação do APL através da cooperação e a capacidade de governança 

constituem uma das principais diretrizes de atuação da Política de Apoio aos APLS 

denominada capital social, referente à relação entre cultura, instituições e desenvolvimento 

em função da redução de riscos e incertezas (COSTA, 2010), através da relação de 

confiabilidade e de normatizações. Como a relação de confiança é mais eficiente do que a 

realizada por uma burocracia ou por normatizações jurídicas, o chamado capital social 

contribui para a produção de um modelo de comportamento, valores e normas que 

possibilitem à redução dos custos de transação, de acesso às informações e de monitoramento 

do APL (COSTA, 2010). Por isso, é considerado como “elemento central nas estratégias 

territoriais modernas de desenvolvimento” (CHISTOFFOLI, 210, p. 242). 

O associativismo e o cooperativismo funcionam como formas de controle local da 

produção, ou seja, mecanismos de aparelhamento das Unidades de Produção Familiar 

Camponesa via APL. O discurso do capital social ao buscar vincular a unidade de produção 

familiar camponesa à lógica produtiva, de mercado, expressa seu caráter ideológico na 

negação da necessidade da reforma agrária e da defesa da eficiência produtiva no campo 

brasileiro.  O capital social revela-se, desse modo, como uma ideologia que vela a condição 

camponesa subsumida ao capital sob a lógica produtiva do APL. 

Verificamos os seguintes índices de expectativas sobre o APL dos entrevistados, nas 

localidades da nossa pesquisa: 7,5% afirmaram que é excelente; 67,5% consideram como boa; 

2,5% regular e 22,5% não souberam informar. Contudo, 97,5% desses entrevistados 

desconhecem a Política do APL e 2,5% afirmaram já terem ouvido falar e terem uma noção. 

Todos os entrevistados (100%) afirmaram que nunca participaram de uma reunião sobre o 

APL e nem receberam convite, o que vai de encontro às diretrizes propostas pela Política e ao 

discurso participativo pregado pelo Estado. Observamos que para os entrevistados, dada a 

extrema carência encontrada, o Estado ainda é visto como principal provedor de 

transformações, depositando nesse sempre a esperança de um “desenvolvimento” que nunca 

alcançam. 

O que se pode concluir é que a permanência camponesa ocorre a partir da captura do 

capital, da busca pelo controle do trabalho enquanto produtor de valor. Logo, o discurso da 

valorização dos recursos endógenos, do “Território”, implica na intensificação do trabalho 

para a apropriação de valor excedente. Esta é a principal mudança na ordem do mundo do 

trabalho em relação aos APLs, sendo este fruto da própria reestruturação das experiências em 

aglomerações produtivas exigidas pela crise do capitalismo. Assim, ao contrário do que se 
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prega sobre o fim do trabalho em “novos tempos”, o APL vem reafirmar a centralidade do 

trabalho. 

O APL faz parte do Projeto de Desenvolvimento que busca amenizar a crise do 

capitalismo por meio da regulação do mercado. Dessa forma, o Estado age como mediador do 

capital, na garantia da propriedade privada em função do sistema sóciometabólico. Para além 

da dualidade entre a visão keynesiana e a liberal, a análise do APL permitiu concluir que o 

Estado e o Mercado são indissociáveis no sistema do capital. Neste sentido, a busca pelo 

controle da produção, da terra e do trabalho revela a busca pela expansão e domínio do 

território para o capital, emergido na insolubilidade de sua crise estrutural. 

Neste sentido, a busca pelo desenvolvimento, alimentado pelo Estado e racionalizado 

pela ciência, acaba por se transformar em um mito, expressado na simbologia-imagética do 

rochedo de Sísifo (Figura XXXV). Os trabalhadores são condenados a uma labuta responsável 

pelo desenvolvimento e assumem todo esforço de um trabalho fadado ao inacabado e à 

incompletude, sem sentido prático-sensível e sem que lhe sejam dadas condições para a 

conquista da autonomia. Assim, o fetichismo envolto no discurso do desenvolvimento assume 

uma forma supramaterial ao delegar aos indivíduos responsabilidades sobre um curso cujo 

não possuem controle dos processos. 
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FIGURA XXXV – SÍSIFO E SEU ROCHEDO PINTADO POR TIZIANO
88

 

 

Fonte: <http://www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-16819.html>89 

 

Diante do exposto, torna-se fundamental refletirmos sobre a busca sisifiana do 

desenvolvimento. Acreditamos que para alcançarmos formas realmente racionais e 

sustentáveis é preciso romper as contradições envoltas na totalidade da relação Estado-

Capital-Trabalho. Somente assim, encontraremos sentido nas tarefas diárias e na organização 

destas para um projeto histórico de sociedade, libertos do rochedo Sísifiano que impede 

assumirmos a condição humana de ser plenamente responsável e livre na escolha das ações 

para o avanço socialmente necessário. 

                                                             
88  Tiziano Vecelli (1473/1490 – 1576), ou Ticiano Vecellio, foi um pintor italiano da escola veneziana 

renascentista. O Quadro óleo em tela chamado “Sisifo” foi produzido entre 1548 e 1549. 

89 Acesso em 30 de jul de 2014. 

http://www.atlantedellarteitaliana.it/artwork-16819.html
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