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Este trabalho propõe-se a analisar as relações de produção existentes na Região Centro-Sul 

do Estado de Sergipe e do Município de Rio Real no Litoral Norte da Bahia, a partir da citricultura, 

com destaque para o período compreendido entre 1960 e 2003. Para isto, foram pesquisados oito 

municípios do Centro-Sul de Sergipe: Boquim, Lagarto, Estância, Arauá, Salgado, Pedrinhas, 

Umbaúba e Cristinápolis; e um município no Litoral Norte da Bahia: Rio Real. A escolha de tais 

municípios se deu pela sua importância na produção citrícola e de suco concentrado na Região 

Nordeste do Brasil, especialmente na produção de laranja. Quanto à delimitação temporal, a 

escolha baseou-se no crescimento da produção ocorrido na citricultura, neste período, sobretudo a 

partir da expansão dos laranjais sergipanos em direção ao Litoral Norte da Bahia – com destaque 

para o município de Rio Real (principal produtor do Estado da Bahia e do Nordeste na atualidade). 

A compreensão da atividade citrícola exige uma análise de sua relação com a indústria de 

suco de laranja, responsável pela expansão da produção brasileira nas últimas décadas. No caso 

da região estudada, pode-se afirmar que as indústrias de suco foram atraídas por uma citricultura 

emergente, e que vieram a se fixar, de fato, em Sergipe, no município de Estância, a partir do final 

dos anos de 1970. Potencializou-se, assim, o crescimento do cultivo da laranja no Centro-Sul de 

Sergipe e na porção imediata 

do Litoral Norte da Bahia, na medida em que tais indústrias representaram mais um mercado para 

os produtores de laranja. Além disso, os citricultores têm, garantida, a comercialização dos seus 

produtos nas CEASAS (Centrais de Abastecimento) dos grandes e médios centros urbanos e nas 

inúmeras feiras livres (dos pequenos centros urbanos) do Nordeste brasileiro. 

As indústrias de suco, além de consumirem uma parte significativa da produção 

sergipana e baiana, também contribuíram para que a base agrícola adotasse modernos métodos de 

produção; muito embora, por vezes, os industriais utilizem-se de certos expedientes, para comprar 

laranja a custos baixos, desconsiderando a qualidade dos produtos, visando apenas maximizar 

lucros e ocupar espaço no mercado. Esta prática tem efeitos negativos sobre a modernização da 

atividade citrícola e contribui, muitas vezes, para a diminuição da produtividade e da qualidade dos 

frutos, posto que as indústrias de suco instaladas nas supracitadas regiões não estabelecem com 
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maior ênfase a modernização, a produtividade e a qualidade como os principais eixos de sua 

inserção competitiva. (COELHO,1992). 

A importância da agricultura nessa região, pode ser evidenciada, sobretudo, no papel 

que esta atividade desempenhou e ainda desempenha na acumulação capitalista, na formação de 

divisas usadas na importação de bens de capital, no suprimento de alimentos para os centros 

urbanos e no consumo de produtos industriais. A posição fundamental e estratégica da agricultura 

brasileira acarretou, em Sergipe e na Bahia, uma série de distorções que repercutem na distribuição 

da renda e na capacidade de desenvolvimento dos referidos Estados. 

Além da ênfase do setor agrícola, na economia, destaca-se a política agrícola e a 

própria natureza do Estado, sua capacidade de ação e seus limites. 

É verificável em diversas análises da estrutura de classes na agricultura, uma extrema 

simplificação, na medida em que é enfatizado o processo de proletarização, e pouca importância se 

atribui às formas mais complexas de relacionamento da produção, das indústrias de suco, insumos, 

equipamentos e máquinas; da comercialização da laranja; dos produtores agrícolas e das relações 

de trabalho. Justifica-se, portanto, a preocupação deste trabalho em verificar o papel que a 

reprodução ampliada do capital, via indústria de suco e mecanismos de circulação de mercadorias, 

desempenha na preservação e recriação de relações não-capitalistas de produção, especialmente 

na citricultura sergipana e baiana. A partir de tais categorias analíticas, serão efetuados estudos 

das relações sociais existentes no campo e o papel destas últimas na reprodução do espaço. 

Enfim, os produtores de laranja e trabalhadores rurais estarão situados no processo de produção 

capitalista. As relações destes indivíduos com o capital, em vários contextos sócio-econômicos e 

histórico-geográficos (sob o domínio do capital comercial, sob o processo de acumulação industrial 

e financeiro) irão determinar as modificações sociais ocorridas ao nível da produção, a partir da 

década de 1970, quando surge a possibilidade de integração dos pequenos produtores agrícolas ao 

capital industrial e financeiro. 

Na década de 1980, o estudo do setor agroindustrial esteve centrado na noção de 

“complexo agroindustrial”, também conhecido como CAI. Ao fim dessa década, os principais 

pressupostos subjacentes a essa teoria passaram a dar sinais de esgotamento, com a constatação 

de uma presença efetiva de novos agentes externos, que anulavam a abrangência de tal conceito. 

Porém, deve-se levar em conta que a indústria processadora de suco é um segmento “a jusante” do 

processo de produção. Deve-se considerar, também, os interesses dos setores da indústria 

situados “a montante”, que são os das máquinas, dos equipamentos e dos insumos para a 

agricultura Mazzali (2000). Para tanto, é preciso analisar: os agentes que formam o segmento da 

agricultura, comércio e indústria de suco; a indústria processadora de suco, pelo seu potencial e 

estratégias, as quais podem dar sentido e direção a diversos agentes e atores sociais, direta ou 
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indiretamente envolvidos com o setor e que se transformou em novas bases de articulação das 

relações de produção. 

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE A AGRICULTURA NO MODO DE PRODUÇÃO 
CAPITALISTA 

Como base para nortear este trabalho será analisado o desenvolvimento do capitalismo, 

com o intuito de verificar as relações de produção na citricultura e as modificações sócio-espaciais 

a partir dessa atividade no Centro-Sul de Sergipe e no Município de Rio Real, no Litoral Norte da 

Bahia, exemplo de subordinação e expropriação. No que se refere à questão da subordinação do 

pequeno produtor agrícola ao capital, pode-se considerar que ela é feita principalmente a partir dos 

mecanismos de desarticulação, transformação e eliminação gradativa da unidade de produção 

familiar. A análise se efetivará a partir das contradições sociais, dos processos de transformação do 

pequeno proprietário e das relações que estabelecem com o capital ou com o mercado em suas 

várias formas. 

Assim, estarão presentes concepções relativas à contradição inerente às forças 

produtivas e às relações de produção. Conforme explicita o filósofo Botomore (1988) “O binômio 

forças produtivas e relações de produção subjaz, em qualquer modo de produção, ao conjunto dos 

processos da sociedade e não apenas ao processo econômico, sabendo-se que os dois elementos 

fundamentais do processo econômico são os meios de produção e a força de trabalho”. Também a 

especificidade dos meios de produção com os seus diferentes elementos técnicos e com a utilização 

dos recursos naturais e produtivos pelos movimentos de capitais que nos remete aos problemas 

regionais. Por isso, observa-se na força de trabalho uma ligação forte com os espaços urbanos e 

com os processos diretamente relacionados à produção, que, por sua vez, estão combinados 

espacialmente. 

Como fundamento para o estudo do processo de desenvolvimento do capital na 

agricultura, busca-se utilizar um método, por meio do qual se possa entender a contradição e a 

mudança que ocorre na natureza e na sociedade. 

Neste sentido, considera-se de grande relevância os trabalhos desenvolvidos por Martins 

(1998 e 1999) e Oliveira (1986 e 2001), que retratam o desenvolvimento do capitalismo no campo, 

sobretudo nas décadas de oitenta e noventa, do século 20, caracterizado por profundas 

modificações, a partir do processo de mundialização da economia brasileira. Os autores destacam, 

também, o lado contraditório desse desenvolvimento, o qual reproduz, tanto as relações capitalistas, 

quanto as não capitalistas de produção. Nesta abordagem, utilizamos os conceitos empregados por 

Oliveira (1986), ao classificar as relações de produção capitalistas e não capitalistas. A distinção 

apresentada por este autor define relações de produção como: “(...) o conjunto das relações que se 

estabelecem entre os homens em uma sociedade determinada, no processo de produção das 

condições materiais de sua existência” (p.59). Já as relações capitalistas de produção podem ser 

 13850 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

caracterizadas como: “(...) relações baseadas no processo de separação dos trabalhadores dos 

meios de produção, ou seja, os trabalhadores devem aparecer no mercado como trabalhadores 

livres de toda a propriedade, exceto de sua própria força de trabalho” (p.59). Assim sendo, estas 

últimas se dão a partir da expropriação dos meios de produção dos trabalhadores, estabelecendo 

uma situação em que estes indivíduos passam a ser proprietários apenas da sua força de trabalho, 

para vender ao capitalista. 

Desta forma, o trabalhador estabelece trocas com o proprietário do meio de produção (o 

capitalista), tornando-se propriedade econômica deste último. As relações de produção não 

capitalistas, segundo o autor, se dão “pela sujeição da renda da terra ao capital”. O capital redefine a 

renda da terra pré-capitalista existente na agricultura; ele agora se apropria dela, transformando-a 

em renda capitalista. “(...) a renda camponesa é apropriada pelo capital monopolista, convertendo-se 

em capital” (OLIVEIRA, 1986, p.67). 

Segundo Marx (1984), o capitalista, ao incorporar as duas fontes originais da riqueza: a 

força de trabalho e a terra, imprime uma força expansiva em sua existência. Para Marx, a força de 

trabalho é tratada como mercadoria especial. Assim, o processo de produção tem início com a 

compra da força de trabalho, e o trabalhador é pago depois de ter realizado e efetivado seu próprio 

valor na forma da mais-valia, nas mercadorias que produziu. Marx analisa então o processo de 

produção capitalista na sua escala ampliada, procurando explicar a conversão das leis de 

propriedade da produção de mercadorias em leis de apropriação capitalista. Segundo ele, com o 

processo de produção Capitalista em escala ampliada, ocorre a retransformação de Mais-Valia em 

capital, também chamada de acumulação de capital. O circuito da reprodução simples se altera e se 

transforma em uma espiral. 

Neste sentido, conclui-se que, nas relações capitalistas, a mediação entre trabalhadores 

e proprietários se dá pela venda/compra da força de trabalho; já nas relações ditas não capitalistas 

ela ocorre pela sujeição e expropriação da renda da terra, respectivamente. 

 Entretanto, conforme destaca Oliveira (1986), o limite entre essas relações não pode ser 

tratado de forma simplista, já que as relações ditas não capitalistas, na verdade, seriam “(...) apenas 

aparentemente não capitalistas, mas que na essência de fato é capitalista”. (p.66). Concordamos 

com o autor, na medida em que entendemos que tanto as relações capitalistas de produção, quanto 

aquelas ditas como não capitalistas, estão no bojo do processo de consolidação e expansão do 

capitalismo no campo. Isto pode ser observado na afirmação do autor, quando destaca que: “(...) A 

expansão do modo de produção, além de redefinir antigas relações, subordinando-as à sua 

produção, engendra relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias à sua 

reprodução” (OLIVEIRA, 1986, p.67). 

Octávio Ianni (1984) afirma que à medida que se desenvolvem as forças produtivas e as 

relações de produção, tanto se forma ou expande a grande empresa quanto se desenvolvem as 
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classes sociais. Desenvolvem-se – econômica e politicamente – a burguesia de base agrária (com 

ou sem vínculos na cidade) e o proletariado rural. As classes sociais e a empresa capitalista 

passaram a ser elementos essenciais da sociedade agrária ; e claro que de modo variável, conforme 

a área, o Estado ou a região do País. Em um mesmo Estado, encontram-se freqüentemente 

desenvolvimentos desiguais desses elementos. 

Octávio Guilherme Velho (1979) apresenta a expropriação dos pequenos produtores, no 

caso do capitalismo autoritário, e afirma que eles não são destruídos pelo desenvolvimento 

capitalista (a não ser em parte), mas são mantidos sob uma forma subordinada de produção e 

acumulação primitiva. O Estado foi forçado, nos países com esta característica, a assumir o 

comando de um processo de modernização e transformação da sociedade a fim de não submergir. 

Nesta mesma perspectiva Oliveira (2001, p.11) destaca que: 

Se, de um lado, o capitalismo avançou em termos gerais por todo território 

brasileiro, estabelecendo relações de produção especificamente capitalistas, 

promovendo a expropriação total do trabalhador brasileiro no campo, 

colocando-o nu, ou seja, desprovido de todos os meios de produção; de 

outro, as relações de produção não capitalistas, como o trabalho familiar 

praticado pelo pequeno lavrador camponês, também avançaram mais. Essa 

contradição tem nos colocado frente a situações em que a fusão entre a 

pessoa do proprietário da terra e a do capitalista; e também frente à 

subordinação da produção camponesa, pelo capital, que sujeita e expropria 

a renda da terra. E, mais que isso, expropria praticamente todo excedente 

produzido, reduzindo o rendimento do camponês ao mínimo necessário a 

sua reprodução física. 

Há uma persistência da pequena produção, mesmo com o predomínio do capital na 

agricultura. Isto pode ser explicado por causa da especificidade das relações de produção da 

unidade familiar e por causa dos mecanismos de subordinação que se reproduzem segundo a lógica 

da própria reprodução do capital e das relações sociais em seu conjunto. Isto é demonstrado por 

Martins (1998, p. 21) quando afirma que: 

A produção capitalista de relações não capitalistas de produção expressa 

não apenas uma forma de reprodução ampliada do capital, mas também a 

reprodução ampliada das contradições do capitalismo – o movimento 

contraditório não só de subordinação de relações pré-capitalistas, mas 

também de criação de relações antagônicas e subordinadas não capitalistas. 

Aqui, busca-se um esforço teórico no sentido de verificar a ação integradora dos 

pequenos produtores de laranja à indústria de suco. A partir daí, enfatizamos o processo da 
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dominação do capital através do entendimento das relações sociais subjacentes à unidade familiar 

camponesa e dos mecanismos de integração à produção social, destacando os elementos externos 

que atuam ao nível da organização e da transformação do processo imediato de produção. 

O capitalismo e a produção do espaço são bastante discutidos por Lefebvre, que define 

assim: 

O capitalismo descobriu-se capaz de atenuar (se não resolver) suas 

contradições internas durante um século e, conseqüentemente, nos cem 

anos decorridos desde a redação do capital, logrou alcançar um 

“crescimento”, não podemos calcular a que preço, mas realmente sabemos 

por qual meio: ocupando o espaço, produzindo um espaço. (LEFEBVRE 

apud SOJA, 1993). 

A força da ocupação e da organização da produção pelo capital no espaço geográfico se 

apresenta de forma dominante e, com muita tenacidade, cria os seus tentáculos. 

Ainda para compreender a heterogeneidade das formas de organização da produção 

como um dos mecanismos fundamentais à reprodução do capital, Amin e Vergopoulos (1978) e 

Faure (1978) destacaram a permanência e a capacidade de adaptação dos pequenos proprietários, 

que foram definidos como trabalhadores em domicílio ou trabalhadores para o capital. 

A produção de laranja se transformou, nesses últimos 40 anos, em uma das principais 

atividades econômicas voltadas para a exportação; incorporou um extenso número de 

intermediários, um mais amplo jogo de interesses contraditórios, uma adaptação dos padrões de 

racionalidade e de produtividade, impostos, em grande parte, por relações que são totalmente 

externas aos produtores agrícolas. 

Diversos estudos destacam a expansão da atividade citrícola no Brasil, que toma novo 

rumo no Estado de São Paulo, no início do século 20, embora seja dinamizada a partir da década 

de 1950. Posteriormente, há um redirecionamento em outros Estados do País, inclusive nos 

Estados do Nordeste – como Sergipe e Bahia. A partir de então, o Brasil se consolida como o maior 

produtor de laranja e, em seguida, passa a ocupar o posto de maior exportador de suco 

concentrado do mundo. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

– FAO –, o Brasil é o maior produtor mundial de laranja, contribuindo com 

mais de 30% da oferta global. Esta posição foi alcançada principalmente em 

função dos rigorosos invernos nas décadas de 60 e 80 – ocorridos na região 

da Flórida (...); do aparecimento de cancro cítrico que provocaram sérios 

danos aos laranjais dos Estados Unidos, reduzindo a oferta deste País e 

elevando sua demanda pelo suco brasileiro e também da política cambial 

 13853



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

adotada pelo Governo para exportações. As condições internas favoráveis 

para a expansão dessa cultura como terras, créditos e os elementos 

modernizadores contribuíram para essa posição alcançada pelo Brasil. 

(SANTOS1990, p.23). 

Por outro lado, o crescimento da produção de laranja no Brasil, incorporado à lógica 

produtiva mundial, a partir da “modernização” das unidades produtivas, não significou melhorias 

para a maioria dos trabalhadores rurais e famílias camponesas. Entretanto, estas últimas não 

deixam de existir, mas passam a ser subordinadas também ao mercado, principalmente ao capital 

financeiro, industrial e ao comércio internacional. 

Sobre a subordinação ao comércio local e regional, Wanderley (1988) indica que alguns 

dos fatores que explicam a persistência da sujeição dos pequenos produtores de laranja à rede de 

intermediação e exploração a que estão expostos em Sergipe e na Bahia, são as relações de 

dependência e de pequenos favores que se estabelecem entre eles. Estas relações variam desde 

pequenas encomendas, informações, até ao repasse de crédito e transportes. Segundo Coelho 

(l992), dentre os diversos tipos de intermediários, pode-se identificar: o agente local; o intermediário 

local; o intermediário transportador; o intermediário do centro consumidor; e o agente atacadista. 

A história econômica da região dos laranjais de Sergipe e sua expansão para o Litoral 

Norte da Bahia esteve ligada à produção de cana-de-açúcar, algodão, fumo, pecuária e à 

agricultura de subsistência como feijão, milho, amendoim, batata-doce, à criação de galinhas e 

outros. A partir da década de 1960, surgem indícios de um movimento de especialização da 

citricultura, fato que mais tarde proporcionou a implantação das indústrias de suco concentrado 

para fins de exportação. 

Apesar da persistência das famílias camponesas na região citrícola do Centro-Sul de 

Sergipe e Litoral Norte da Bahia, Akcelrud (1987), Oliveira (1996) e Gonçalves Neto (1996) 

destacam que o modelo econômico implantado no País a partir de 1964 acentuou o quadro de 

concentração fundiária, agravou as desigualdades sociais no campo, aumentou o poder e a 

penetração do grande capital e estimulou a expulsão de contingentes enormes de trabalhadores 

rurais e camponeses das terras que ocupavam, o que não distingue a situação das regiões 

estudadas da que se deu em todo o Brasil. Opondo-se à inserção econômica, às aspirações 

populares e à mobilização política – pela democratização da terra, o modelo pós-64 favoreceu mais 

do que nunca à grande propriedade e aos grandes capitais agro-industriais, aspectos que podem 

ser, também, observados na região em enfoque. 

No tocante ao crescimento das indústrias brasileiras de suco, Sued (1990) destaca 

alguns favorecimentos à exportação, como financiamentos, isenção de impostos, subsídios fiscais, 

dentre outros, o que não serviu especificamente para a citricultura, mas que beneficiaram muito as 

grandes empresas do setor. Sem essas facilidades, a indústria cítrica brasileira, provavelmente, não 
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teria alcançado, tão rapidamente, o desenvolvimento que atingiu. Também, neste sentido, pode-se 

destacar os estudos realizados pela SUDENE (1981) e por Mazzali (2000), o primeiro, fazendo um 

estudo sobre o processo de industrialização no Nordeste brasileiro, com ênfase na relação entre a 

indústria e a agricultura (as agroindústrias) e no papel desempenhado pelo Estado no sentido de 

promover o “desenvolvimento” regional; e o segundo, empreendendo uma análise recente sobre o 

processo de reorganização agroindustrial, sobre a forma de redes, com ênfase na mobilidade 

dessas indústrias. Conforme Mazzali: 

A flexibilidade (ou fuga da rigidez) foi o princípio orientador desse processo 

de reestruturação. Como um desdobramento, a reformulação das formas de 

organização das atividades produtivas e da estrutura administrativa esteve 

na base da estratégia de reestruturação da “agroindústria processadora”. 

Nesses termos, as empresas tiveram por objetivo fundamental a aquisição 

de maior mobilidade, visando ao aumento da capacidade de resposta aos 

novos contornos – internacionais e nacionais – no centro dos quais situam-

se profundas mudanças macroeconômicas e tecnológicas (MAZZALI, 2000, 

p.12). 

Sobre a política de incentivos às médias e grandes propriedades e aos cultivos 

destinados ao mercado externo, Andrade (1986) avalia que as agências de desenvolvimento, como 

a SUDENE, no Nordeste, criaram facilidades às atividades econômicas voltadas para a exportação. 

Ele afirma que isto tem provocado alteração no processo de produção, com agregação de 

tecnologias modernas e tem instigado, também, a destruição das formas de relações, no campo, de 

trabalho tradicionais, que passam a dar lugar a novas formas de produção, em que a mais-valia 

relativa e a capacidade de capitalização da pequena propriedade se transformam no centro de 

reestruturação das relações produtivas. 

Analisando o processo de modernização da agricultura brasileira e seus reflexos, 

sobretudo nas pequenas propriedades, Graziano da Silva (1996) e Gonçalves Neto (1996) 

destacam as diferentes formas de incorporação de tais tecnologias entre as regiões brasileiras, 

associando-as à atuação das políticas públicas e ao papel do Estado, o que acaba por intensificar a 

exclusão social no campo. 

(...) pouco se fala sobre o resultado do ponto de vista social desse modelo de 

crescimento agroindustrial excludente que aumentou ainda mais a 

concentração da renda e a proporção de pobres no campo. E quase nada 

tem se escrito sobre o que se fazer com os excluídos, os ‘barrados do baile’, 

os descamisados, ou os pobres no campo ou qualquer outro nome que se dê 

a essa população marginal do ponto de vista das necessidades internas de 

acumulação do sistema”. (GRAZIANO DA SILVA, 1996, p. 177 - 178). 
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Na perspectiva das modificações espaciais propostas pela diversificação e difusão da 

técnica e seus usos, Milton Santos nos dá, na Geografia, importante contribuição, o que pode ser 

perfeitamente aplicado à realidade do campo, frente às políticas de modernização da agricultura e 

à necessidade em dinamizar a produção. Assim, o autor destaca que: 

(...) o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do 

Planeta (...). Essa evolução culmina, na fase atual, onde a economia se 

tornou mundializada e todas as sociedades terminaram por adotar um 

modelo técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais 

e humanos.(SANTOS, 1996, p.17-18). 

Este novo processo de produção interfere diretamente na urbanização, na expansão do 

território produtivo e no consumo. O fenômeno da apropriação se acentua e o produtor é 

diretamente envolvido pela introdução de novas tecnologias. Assim, a remuneração do trabalho do 

produtor rural se dá via produto, segundo as conveniências da produção industrial e da rede de 

intermediação. 

Os grupos que controlam as indústrias de suco da Região Nordeste utilizam 

mecanismos que asseguram seu abastecimento, estabelecendo um funcionamento periódico que 

se mescla com períodos do ano em que estas indústrias mantêm-se fechadas, cedendo à lógica do 

mercado nacional e internacional. Já os produtores de laranja procuram garantir a sua 

sobrevivência, pois, em geral, não estão preocupados com a subordinação ao capital industrial e à 

rede de intermediários que atuam nesse setor, mas com a hipótese de serem privados das mínimas 

condições de produção. Esta possibilidade está representada sempre pela ameaça da perda total 

da terra, que se constitui, basicamente, no principal meio de produção, em um sistema amplamente 

desfavorável aos pequenos proprietários. Sobre os citricultores capitalizados, pode-se considerar 

que a alternativa encontrada por eles, em determinados momentos, é um certo distanciamento 

frente à indústria e à rede de intermediários. A outra possibilidade de comercialização se dá a partir 

das vendas em feiras e CEASAS para o consumo in natura. 

Neste sentido, torna-se fundamental buscar uma maior aproximação com estudos 

realizados sobre o desenvolvimento da citricultura no País, com ênfase no cultivo da laranja – no 

Estado de São Paulo, no início do século 20, e sua expansão enquanto cultivo comercial após os 

anos de 1950, sobretudo, por conseqüência das geadas ocorridas na Flórida – EUA, principal 

produtor mundial até então. A partir da década de 1980, o Brasil passa a liderar o ranking mundial 

na produção de laranja, bem como se consolida enquanto primeiro exportador de suco concentrado 

congelado, a partir da implantação das indústrias processadoras, inicialmente, em São Paulo e, 

posteriormente, em Sergipe e na Bahia – que se destacam, também, como segunda região 

produtora no Brasil. Dentre os mais importantes estudos sobre este aspecto, pode-se citar Amaro 

(1983, 1984, 1985 e 1990) e Maia (1992), que além de realizarem um trabalho sobre a evolução e 
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estrutura da citricultura paulista, enfatizam ainda a fixação de acordos e preços no processo de 

comercialização da produção, realizada entre os produtores e os industriais. A partir de então, os 

primeiros passam se organizar a fim de poderem participar também dos benefícios resultantes da 

produção. 

Ainda sobre estes estudos, acrescenta-se o papel de destaque dado ao Estado na 

implantação e crescimento da citricultura no Brasil, inicialmente, a partir da montagem do 

aparelhamento estatal na geração de pesquisas e criação de órgãos específicos, ora como 

participantes do processo de instalação e processamento do suco concentrado, por meio de 

empresas estabelecidas para este fim, ora como sistema de incentivos creditícios dispensados para 

a atração de empresas (sobretudo no Estado de São Paulo) com destaque para as transnacionais, 

que passam a se instalar no País a partir da década de 50, o que se intensifica nas décadas 

posteriores, do século passado. 

Sobre a implantação de um parque industrial de suco concentrado congelado e as 

vantagens desse tipo de comercialização para o mercado externo, Amaro (1973, p. 78) afirma que: 

“uma das principais dificuldades no comércio da fruta fresca é o elevado custo de transportes e 

estocagem, devido à perecibilidade do produto, o que obriga que as vendas sejam rápidas, 

ocasionando sérias flutuações no mercado. Conseqüentemente, existe uma demanda mundial 

crescente para produtos processados, mais fáceis de transportar, estocar e vender em mercados 

distantes e sob qualquer condição climática”. 

No âmbito do estudo da agroindústria citrícola, destacam-se as análises de Miranda 

Costa e Rizzo (1993), Di Giorgi (1991), Bocaiuva (1991), Lifschitz (1993) e Maia (1992). A indústria 

processadora de laranja para produção de suco concentrado se intensifica bastante, espalhando-se 

de São Paulo em direção a outras regiões do Brasil, sobretudo ao Nordeste (com ênfase para os 

Estados de Sergipe e Bahia – que passam a se sobressair na produção de laranja, após a década 

de 1960, o primeiro; e na década de 1980, o segundo). No que se refere ao Estado de São Paulo, 

Maia relata em seu estudo que, entre 1975 e 1980, foram instaladas cinco fábricas, e mais cinco 

entraram em operação na década de 1980. Ainda segundo Maia: 

O número total de extratoras passou de 512 em 1980, para 710 em 1985 e 

para 817 em 1990, sendo que em 1990 as fábricas instaladas e em 

operação no Estado de São Paulo totalizavam 20 unidades. Destaca ainda 

que entre 1985 e 1990 houve mais ampliação das capacidades instaladas 

nas unidades já existentes sendo construída apenas uma fábrica a Royal 

Citrus no Município de Taquaritinga. (MAIA, 1992, p. 51). 

A maioria dessas fábricas, entretanto, pertence a empresas transnacionais, mas pode-

se encontrar, também, diversas associações entre empresas regionais, nacionais e internacionais. 

Por conta dessas características é que se deve analisar esse processo de intensificação da 
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citricultura brasileira associando-o com o fenômeno de mundialização da economia, em que o 

espaço brasileiro é incorporado por via do processo de “modernização da agricultura” (GRAZIANO 

DA SILVA, 1996). Sobre este aspecto, importante contribuição nos é dada por Pinto (1996), que 

realiza um estudo mais específico sobre a citricultura e o trabalho temporário no Centro-Sul de 

Sergipe. Para este autor, não se pode explicar a citricultura sergipana dissociada do processo de 

globalização econômica, na qual os espaços agrários são incorporados pelo capital e, portanto, 

passam a ser explicados em sua própria localidade, e também como fruto de relações comerciais 

estabelecidas a quilômetros de distância. Para isso, Pinto fundamenta-se basicamente nas 

categorias de análise da Geografia, com ênfase no espaço, território, paisagem e lugar e, a partir de 

então, busca aplicar estas categorias na lógica de desenvolvimento capitalista ocorrido no Centro-

Sul de Sergipe desde a incrementação da citricultura, enquanto principal atividade econômica na 

região. Segundo Milton Santos: 

(...) a racionalidade capitalista tomou um maior impulso a partir da 2ª Guerra 

Mundial, com grande desenvolvimento da ciência e da tecnologia e sua 

aplicação no campo da produção. Esse desenvolvimento, dá-se tutelado 

pelo Estado que cria condições necessárias para a atuação das grandes 

corporações multinacionais de capital monopolista, que acirraram a luta por 

mão-de-obra, matéria-prima e mercado consumidor, subordinando as mais 

longínquas parcelas do espaço, através da criação de formas geográficas 

artificiais. (SANTOS, 1996). 

Esse processo culminou com a mundialização das relações de produção, unificando a 

natureza e transformando o lugar no lócus de interesses mundiais e locais. Por outro lado, 

discordamos da abordagem apresentada por Pinto (1996), quando este classifica a maioria dos 

trabalhadores da região citrícola sergipana de “trabalhadores temporários”. Na verdade, o trabalho 

dos sergipanos, ainda que considerado sazonal, não pode ser chamado de temporário, sem 

continuidade. A idéia de trabalho temporário apenas existe na ótica dos produtores e dos 

atravessadores (donos de turmas), que dela se beneficiam, livrando-se dos encargos trabalhistas. 

Tal conceito tem sido amplamente criticado pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo e pelo 

Ministério Público Federal, que sentenciam as cooperativas rurais fraudulentas. 

(...) a terceirização da colheita de laranja pela primeira requerida é ilegal, 

como também é ilegal a atuação das cooperativas requeridas na alocação de 

mão-de-obra para a colheita de laranja, denunciando, outrossim, os 

elementos de convicção destes autos, que as demandadas e os produtores 

rurais de laranja agem em conluio, objetivando fraudar direitos assegurados 

constitucionalmente aos trabalhadores rurais, conforme se passa a 

demonstrar. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E FEDERAL, 1996/97, 

p.27).
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A flexibilização do trabalho não pode ser entendida como um processo temporário, já 

que, na verdade, os trabalhadores estão submetidos a um esquema contínuo de relações 

trabalhistas, previsíveis sazonalmente. 

Também neste sentido, tornou-se imprescindível buscar entender a inter-relação dos 

diversos setores da economia, neste caso específico: a agricultura e a indústria, que expressam 

profundas ligações entre campo-cidade na região agrícola de Sergipe e, por extensão, no Litoral 

Norte da Bahia, conforme demonstra o trabalho realizado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

em 1995, quando salienta a importância em lembrar que boa parcela da produção agroindustrial é 

contabilizada como atividade industrial e não como atividade agrícola. A produção de açúcar e 

álcool, a partir da cana-de-açúcar e o beneficiamento da laranja, além de outras importantes 

atividades agroindustriais do Estado, são, por exemplo, contabilizadas para a indústria, mesmo que 

estas agroindústrias estejam instaladas no campo e utilizem, basicamente, força de trabalho rural. A 

agricultura no Estado de Sergipe não só viveu um período de expansão de área, como também 

passou por um processo de modificação, tanto na forma de utilização do solo, como na base 

técnica da produção e nas relações sociais de trabalho. 

A relação existente entre as indústrias e os produtores de laranja em Sergipe e na Bahia 

e os processos de comercialização e subordinação que caracterizam a região, não pode desprezar 

o papel desempenhado pelos diversos agentes e atores sociais envolvidos nesta atividade, e 

importância deste cultivo para o Estado e a região; bem como as políticas públicas voltadas para a 

dinamização da produção e da produtividade. Entende-se que esta análise só pode ser realizada a 

partir do entendimento do processo histórico, e todas as contradições advindas desse processo, 

para que se possa perceber de que forma a citricultura se desenvolveu no território em estudo. 

Também serão verificadas as relações e as singularidades na produção do Centro Sul de Sergipe e 

Litoral Norte da Bahia. 

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CITRICULTURA BAIANA E SERGIPANA E SEUS 
REFLEXOS NA PRODUÇÃO DESTES ESPAÇOS 

As atividades ligadas a citricultura sergipana e baiana provocaram alterações nas relações 

de produção e no espaço. Essas alterações vão desde as formas de ajuda mútua, produção 

familiar, parcerias, assalariamento e terceirização, até o controle dos meios de produção via 

estrutura fundiária desfavorável e circulação de mercadorias e negócios pelo capital. Essas têm 

repercussões na permanência e mobilidade da força de trabalho. Neste sentido, destaca-se o papel 

desempenhado pelas indústrias processadoras de suco concentrado que, de certa forma, passam a 

controlar os preços, nivelando a produção por baixo e impactando, negativamente, na economia do 

produtor. Por outro lado, a indústria, não dispondo de grandes exigências na produção, faz com que 

os produtores não se preocupem em melhorar a qualidade. A repercussão desse processo é a 
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completa subordinação do pequeno produtor em relação à indústria, já que a produção não alcança 

as exigências para o comércio in natura, onde os preços são melhores. 

 Cabe-nos considerar que a qualidade e o destino da produção em muito depende das 

condições financeiras do produtor e dos acordos e contratos que estes estabelecem com os 

mercados. No caso dos pequenos proprietários, o fato de não disporem de recursos para investir, 

de lutar contra as constantes ameaças de pragas e doenças e contra a falta de assistência técnica e 

agronômica – repercute na sua produção, com uma produtividade bem abaixo da média da região – 

faz com que eles tornem-se uns completos subordinados da indústria, submetendo-se aos preços 

que elas definem. Além disso, os pequenos produtores não dispondo de meios para escoar a 

produção, acabam vendendo a laranja, ainda no pé, para os atravessadores, assim, seus lucros 

acabam bastante minimizados. Quanto aos grandes produtores existem aqueles que conseguem 

produzir laranja com melhor qualidade, destinando-a para os mercados in natura. Estes dispõem de 

um maior retorno econômico. Outros produtores afirmam que os custos para produzir laranja para o 

mercado in natura são altos, dados os tratos culturais e todo o controle necessário, o que no final 

das contas não compensa economicamente. Assim, por opção, eles preferem produzir para 

abastecer as indústrias processadoras de suco. Porém, neste aspecto, cabe-nos destacar diversos 

acordos estabelecidos entre indústrias processadoras e grandes produtores, em que alguns destes 

últimos acabam se tornando parceiros (ou sócios) das indústrias, expandindo seus negócios e sua 

margem de lucro. 

Percebe-se, historicamente, uma íntima relação entre as áreas citrícolas baianas e 

sergipanas, impulsionadas, inicialmente, pelos antigos laranjais localizados onde é hoje o bairro 

Cabula, na Capital Salvador, que se expandiu ainda no início do século 20 para o Recôncavo Sul 

baiano e o município de Alagoinhas. Daí, a laranja foi introduzida na Região Centro-Sul de Sergipe, 

sobretudo nos municípios de Boquim, Arauá e Pedrinhas, se espalhando para os outros 11 

municípios que hoje compõem a Região Citrícola Sergipana. A dinamização da citricultura 

sergipana, a partir dos anos 1970, e a instalação de indústrias processadoras de suco, fez com que 

esta atividade passasse a se expandir em direção a Região do Litoral Norte da Bahia, 

principalmente para os municípios de Rio Real e Jandaíra, tornando-os novos espaços do capital. 

Posteriormente, o capital continua incorporando outras áreas à produção citrícola, como o município 

de Itapicuru, na Região Nordeste da Bahia, e em Sergipe, os municípios do Platô de Neópolis. 

Um aspecto fundamental para se entender a expansão citrícola nas Regiões do Centro-

Sul de Sergipe e Litoral Norte da Bahia é a análise das políticas públicas atuantes, tanto no que se 

refere ao incremento da produção agropecuária quanto no tocante ao incentivo à industrialização. A 

partir deste contexto, pode-se entender o aparelhamento estatal, agindo por meio da instalação dos 

bancos de financiamentos (a fim de fornecer linhas de créditos e dinamizar a produção regional) e 

da criação de órgãos de pesquisa, extensão rural e defesa agropecuária como a EMDAGRO (em 

Sergipe) e a EBDA e ADAB (na Bahia). Existe ainda a presença do Governo Federal por meio da 
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EMBRAPA (no setor de pesquisas) e da SUDENE (no que se refere a políticas de 

desenvolvimento). A atuação da EMBRAPA se dá, sobretudo, a partir da difusão de pesquisas e 

tecnologias voltadas para a produção agrícola, controle de pragas e doenças, dentre outros. A 

SUDENE teve um papel fundamental no que tange à atração de indústrias processadoras de suco, 

implementando, na sua linha, um suposto projeto de desenvolvimento regional. A montagem deste 

aparelhamento estatal se dá, principalmente, nas décadas de 1970 e início da década de 1980, a 

partir da ideologia difundida pelo Estado brasileiro na lógica do desenvolvimento, “em que o eixo 

básico dos argumentos vai ser a modernização” (MORAES, 1994, p. 17). 

Posteriormente, na década de 1990, assiste-se a um desmonte considerável destas 

políticas públicas, com a implementação de um governo neoliberal no País, acompanhado de uma 

mudança radical do papel do Estado. Dentro deste contexto, ocorre “uma gradativa substituição da 

ótica global de inter-relacionamento das políticas públicas federais por uma orientação mais 

desconectada que prioriza ações restritas ao campo econômico” (MORAES, 1994, p. 22). Assim, 

assiste-se ao fortalecimento do Ministério da Fazenda e do Banco Central (gestores desta nova 

ordem) em detrimento dos órgãos de planejamento (a partir do Governo Collor), o que repercute na 

completa desmontagem dos aparatos estatais anteriores, gerando a extinção, o sucateamento e o 

esvaziamento de tais órgãos. 

Estas questões podem ser percebidas ao se avaliar o projeto de desenvolvimento 

regional ocorrido na Região do Centro-Sul de Sergipe e Litoral Norte da Bahia, onde até a década 

de 1980, assistia-se a uma atuação efetiva dos órgãos de financiamento, pesquisa e extensão rural. 

A partir do final da década de 1980, entretanto, eles passam a sofrer uma série de alterações, com 

os bancos de financiamentos priorizando a grande produção e a dinamização do mercado externo. 

Os órgãos de pesquisa e extensão rural começam a sofrer uma redução drástica em seus 

orçamentos e número de pesquisadores, o que faz com que suas ações tornem-se, cada vez mais, 

limitadas a uma parcela da população. Com isso, os financiamentos ficam cada vez mais escassos 

para o pequeno produtor, que é atendido apenas quando ligado a alguma associação ou 

cooperativa. Além disso, são constantes as queixas no que diz respeito à morosidade com que os 

órgãos trabalham, já que, muitas vezes, o produtor só consegue o recurso com atraso, não o 

empregando no momento certo. Como a produção agrícola não pode esperar a “boa vontade” dos 

dirigentes dos bancos de financiamentos, o atraso, muitas vezes, ocasiona a falência e o 

endividamento do pequeno produtor. 

Em situação bem diferente encontra-se o grande produtor, já que, supostamente, o 

Governo acredita dispor de todas as garantias do pagamento de empréstimo a eles concedidos 

(ledo engano!). Estes tiveram, de fato, toda assistência dos bancos de financiamento para 

desenvolver seus projetos agrícolas. Todavia, existe uma reclamação generalizada no que se refere 

aos juros abusivos e aos prazos curtos dados ao produtor por esses bancos, os quais não 

respeitam os prazos estabelecidos pela natureza quando a produção começa a dar os resultados 
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esperados. O produtor endividado encontra-se, cotidianamente, ameaçado pelas leis da natureza 

(como longos períodos de estiagem) e do mercado (como as variações nos preços dos produtos). 

Por se tratar de uma atividade em que predomina a agricultura de sequeiro e a monocultura, este 

último aspecto pode, de fato, significar sérios problemas para os produtores e sociedade de um 

modo geral. 

Quanto à atuação dos órgãos de pesquisa e extensão rural, é notável a carência de 

quadros técnicos para atender os produtores, sobretudo os pequenos, que não dispõem de recursos 

para pagar tais serviços. Assim, mesmo com todos os esforços empreendidos pelos técnicos e 

atuação dos Governos dos Estados da Bahia e de Sergipe – na realização de um programa de 

revitalização para a citricultura (no intuito de superar a atual crise), as iniciativas têm se dado de 

forma tímida, não resolvendo os problemas vivenciados pela maioria dos produtores. Além disso, os 

programas de revitalização têm se mostrado bastante seletivos, na medida em que a experiência 

difundida pela EMBRAPA, por meio do viveiro telado, para se tornar viável para a economia da 

maioria dos viveiristas e produtores da região, prevê o suporte estatal. Embora este projeto possa 

ser sustentado pelos grandes e médios produtores (com melhores condições financeiras) em 

detrimento do pequeno produtor. 

A atuação das políticas públicas, deste modo, pode ser avaliada como excludente, 

promotora de um processo de modernização que não foi acompanhada de desenvolvimento, já que 

não representou em melhora de condições para a maioria da população, atendendo, portanto, 

apenas a uma parcela limitada de grandes produtores, comerciantes e industriais. Estes últimos 

grupos, aliás, foram os grandes beneficiados, já que tiveram acesso às grandes somas de recursos 

do Estado (principalmente os industriais). Eles instalaram-se no Distrito Industrial de Estância e em 

outras Regiões da Bahia como: Nova Soure, São Gonçalo dos Campos e Feira de Santana. E para 

isto, contaram com prazos elásticos de isenção fiscal, utilizaram-se da força-de-trabalho e da 

matéria-prima barata e muitos, ainda, abandonaram a região, posteriormente, deixando enormes 

dívidas junto aos cofres públicos. Assim, os equipamentos foram abandonados e até enferrujaram 

nas antigas instalações das fábricas. O Estado, porém, não tem uma política consistente para 

viabilizar as cooperativas, associações e sindicatos, a fim de que estes possam tocar suas próprias 

indústrias. 

Um dos aspectos a ser considerado ainda é a dificuldade enfrentada pelos camponeses 

– para se manter na sua terra, produzindo. Estes são abandonados pelo Estado – e, muitas vezes, 

acabam não se adaptando a lógica de modernização – que, historicamente, condenou os pequenos 

agricultores; sendo, constantemente, ameaçados de sua condição e reprodução social. Assim, a 

partir das constantes crises vivenciadas pelos citricultores nas regiões em estudo, pode-se 

considerar que, sem dúvida, estes – capturados pelo mercado – foram os primeiros atingidos, pois 

não tiveram força para resistir à crise durante muito tempo: endividaram-se abandonaram a 

produção ou venderam as suas terras para grandes produtores. Esta expulsão dos camponeses se 
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intensifica também nos períodos de “boom econômico” da produção, na medida em que ocorre uma 

valorização muito grande dos preços da terra, tornando-a um meio de produção para poucos. 

Na comercialização, constatou-se, de forma generalizada, a submissão dos pequenos e 

mesmo médios produtores aos atravessadores, que adquirem a produção ainda nos pomares. Eles 

se responsabilizam em levar os trabalhadores e colher a laranja, isentando o produtor de qualquer 

encargo trabalhista e dando margem a um esquema dos mais perversos de exploração do trabalho. 

Com isso, os atravessadores acabam abocanhando boa parte dos lucros que deveriam ser do 

produtor. 

Além disso, os camponeses são constantemente pressionados pela força do capital – é o 

que pode ser percebido, neste caso específico, a partir da instalação das indústrias de suco 

concentrado na região, que passam a inserir uma nova lógica competitiva na produção. Ao inserir-

se nesta lógica de exploração – os camponeses – tornam-se mais susceptíveis, dependentes; 

sendo, supostamente, prejudicado e excluído dos resultados desta “modernização”, muitas vezes 

perdendo a terra – condição fundamental para sua reprodução enquanto classe social ou tornando-

se mera força de trabalho para o capital, já que perde toda condição de autonomia na produção, 

não se reconhece mais no seu trabalho, tornando-se, por isso mesmo, alienado. 

Verificou-se, portanto, neste processo, uma desterritorialização intensa por parte das 

famílias camponesas, inicialmente dos territórios sergipanos em direção aos territórios baianos, 

onde, na década de 1980, os mesmos puderam dispor de terras mais baratas (já que se tratava de 

uma área de expansão recente da produção) e assim se reterritorializar. A partir dessa realidade, 

notam-se diversos casos de camponeses que vêm se mantendo em suas terras com muitas 

dificuldades, muitas vezes não conseguindo sequer produzir para a subsistência da família, alguns 

com um pequeno excedente, e outros não produzindo nada. Estes, novamente, são pressionados 

pela força do capital – a deixarem suas terras, ou se subordinarem a sua lógica. Muitos deles 

chegam a vender sua força-de-trabalho em determinados períodos do ano para complementar a 

renda familiar – desempenhando funções como feirante, ajudante de pedreiro, colhedor de laranjas 

e outros. Seus filhos, geralmente, passam a trabalhar em propriedades rurais da região ou vão 

buscar nas cidades outras formas de inserção no mercado de trabalho – já que muitas vezes a terra 

da família é insuficiente para suprir as necessidades dos mesmos. Muitos destes produtores-

trabalhadores não possuem contatos com Sindicatos, Associações ou Cooperativas – fato que os 

tornam ainda mais susceptível a expropriação e a violência no campo. 

Grande parte dos produtores – inseridos, totalmente na lógica do capital – buscam nas 

associações e cooperativas apenas uma forma de acesso aos créditos bancários, demonstrando, 

portanto, pouca ou nenhuma consciência para enxergar nestas organizações uma forma de luta 

para a melhora das condições de produção e de controle na circulação da mercadoria. Já os 

sindicatos rurais têm servido muito mais como apêndice de questões previdenciárias, do que como 
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estratégia de organização e resistência dos trabalhadores. Estes sindicatos contam com maioria de 

pequenos produtores e uma participação bastante restrita de trabalhadores rurais. Isto tem 

permitido uma proliferação de condições cada vez mais degradantes para pequenos produtores e 

trabalhadores, o que representa uma total desmobilização destes indivíduos enquanto membros de 

entidades de classe, deixando o capital muito à vontade para praticar os seus desmandos. 

A maioria dos trabalhadores está submetida a esquemas perversos de trabalho, em que 

predominam a mediação dos atravessadores, ou “donos de turma”, responsáveis em levar os 

trabalhadores para os pomares por ocasião da colheita da laranja. Os empregados não dispõem de 

carteira assinada ou qualquer direito trabalhista. Geralmente vendem seu dia de trabalho por 

produção e recebem de 0,30 a 0,40 centavos por caixa de laranja colhida. Nos períodos de safra, 

conseguem colher uma maior quantidade de caixas, podendo obter uma remuneração em torno de 

R$ 15, 20 ou até 30,00 a depender do número de horas que trabalham, que gera em torno de 11, 12 

horas ou até mais. Para chegar às propriedades rurais, os trabalhadores são transportados pelo 

atravessador em caminhões, geralmente, sem nenhuma segurança. Os chamados “donos de turma” 

driblam, através de desvios nas estradas, a fiscalização (inoperante) do Ministério Público do 

Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal. Nas propriedades, os trabalhadores passam períodos de 

10 a 15 dias, em média, dormem amontoados em galpões ou garagens de tratores, cozinham em 

lata o que levam e não possuem nenhum direito. Encerrado o período da colheita, eles são pagos 

pelo número de caixas que colheram e levados de volta pelo atravessador. 

Nos períodos de entressafra, quando a produção é pequena, os trabalhadores sequer 

conseguem tirar R$ 5,00 ao dia. Nestes períodos, por causa da pequena quantidade de frutos, os 

atravessadores selecionam alguns dos trabalhadores (já que não é necessário levar a mesma 

quantidade dos períodos de safra), e estipula o tanto que eles podem colher. Com isso, parte destes 

empregados sazonais só consegue vender sua força-de-trabalho apenas em um certo período do 

ano. Os períodos de entressafra são considerados momentos de grandes dificuldades, quando 

muitos trabalhadores afirmam passar fome junto com a sua família. 

Reafirma-se, portanto, que o processo de produção implementado nas duas regiões não 

beneficiou a maioria da população. Assim, urge a busca de novas relações de produção mais 

consistentes e próximas da realidade dos verdadeiros responsáveis pela riqueza deste País. 

Entretanto, o paradigma existente nas duas regiões em estudo, com vistas à promoção da 

“modernização” da agricultura, ou como destacou Graziano da Silva (1996) de “industrialização da 

agricultura”, em verdade promoveu o enriquecimento dos industriais e dos grandes proprietários, 

comerciantes e atravessadores, em detrimento dos pequenos agricultores (que representam mais 

de 80% dos produtores nas duas regiões) e trabalhadores rurais, submetidos a um esquema 

perverso de exploração e submissão. 
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Existe, pois, a necessidade de uma intervenção mais incisiva do Estado brasileiro, no 

sentido de promover uma melhor distribuição de renda e eqüidade social no campo, a partir de uma 

política voltada para a reestruturação agrária no País (com reforma agrária e revisão na estrutura 

dos órgãos de financiamentos, pesquisas e extensão rural), para que seja assegurado a aqueles 

que precisam produzir, as condições de manter-se na terra. Acredita-se que as enormes dívidas 

deixadas pelas indústrias processadoras de suco, que atuaram na região em estudo, poderiam 

servir como um indicativo de uma política fracassada e protecionista. Os recursos nelas investidos 

poderiam ter viabilizado uma política de acesso a terra para centenas e milhares de famílias, 

oferecendo-lhes condições de sobrevivência bem diferente das assistidas atualmente. Neste 

sentido, destaca-se a importância de um estudo mais detalhado sobre a estrutura fundiária e a 

análise dos diversos agentes e atores sociais envolvidos na citricultura baiana e sergipana. 

E inadmissível aceitar passivamente as péssimas condições de vida a que está 

submetida à maioria da população da região citrícola do Centro-Sul de Sergipe e de Rio Real, no 

Litoral Norte da Bahia, e o privilégio de uma parcela minoritária da população, que absorve todos os 

benefícios, muitas vezes através de alianças políticas oligárquicas, tão degradantes quanto às 

descritas por Martins em “A aliança do atraso”. É preciso promover um verdadeiro desenvolvimento 

regional, que contemple a população e promova justiça e eqüidade social. Não se pode permitir que 

seres humanos sejam submetidos a condições de trabalho tão degradantes. Por isso, faz-se mister 

uma atuação incisiva do Ministério Público do Trabalho no sentido de punir os verdadeiros 

responsáveis, que continuam praticando verdadeiros delitos (e até assassinatos), sem que 

nenhuma providência seja tomada pelo poder público. Não é mais possível, em pleno século 21, 

diante de tanta conquista promovida pela ciência e tecnologia, tamanho descaso com o ser humano. 
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