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Se o mundo, hoje, torna-se ativo sobretudo por via das empresas 

gigantes, essas empresas globais produzem privatisticamente suas 

normas particulares, cuja vigência é, geralmente e sob muitos aspectos, 

indiferente aos contextos em que vêm inserir-se. 

Milton Santos, 2004. 
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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de compressão-expansão do 

tempo-espaço no pólo xérico de fruticultura irrigada Petrolina-Juazeiro. A 

compressão do tempo-espaço é um conceito correspondente aos processos que vêm 

modificando consideravelmente as qualidades objetivas do espaço e do tempo e se 

configura, na atualidade, como um fenômeno de grande importância para a análise 

geográfica. No entanto, faz-se necessário, antes de tudo, estabelecer quais 

preocupações teóricas compreendem o conceito definido como compressão do tempo-

espaço e estabelecer, também, sob o ponto de vista desse conceito, quais contradições 

são engendradas por essa nova dinâmica de reprodução da dimensão espacial; 

dinâmica essa que pode ser interpretada através da consideração do princípio 

materialista dialético de que o espaço é o objetivo do incessante desenvolvimento do 

capitalismo. Sendo assim, é necessário apreender quais fatores derivam atualmente 

dessa condição e compõem o quadro conceitual definido como compressão do tempo-

espaço e precisar qual é a base que estrutura a existência desse conceito. Dessa forma, 

se entendermos que o espaço geográfico se define para além das coordenadas - 

porque se configura como um produto de relações - a questão realmente séria é que o 

espaço é mais do que distância, não devendo ser considerado o problema de sua 

aniquilação, mas sim os novos tipos de configurações espaciais que emergem, tais 

como: a economia política hegemônica mundial, o Estado-nação cumprindo o papel 

de indutor, a remoção de barreiras espaciais e o sistema regulatório espacial 

globalizado Desse modo, o conceito de compressão do tempo-espaço é interpretado 

nesta tese como algo relacional e dialético cujo movimento, contrário a ele mesmo, é 

a sua própria expansão. Entende-se que a fruticultura irrigada do pólo Petrolina–

Juazeiro está se adequando às exigências dos mercados consumidores. Contudo, 

apesar de não ser visível nesse pólo as duas facetas mais relevantes da compressão-

expansão do tempo-espaço (como o encolhimento das distâncias - no sentido de suas 

coordenadas - e a rapidez informacional), outros sistemas de objetos e ações são 

identificados no referido pólo e relacionados ao respectivo fenômeno. Cabe, nesse 

caso, identificá-los, uma vez que a importância desse estudo tem relevância nessa 

região pelo fato de não ter sido ainda objeto de interesse, sob essa perspectiva. 

Portanto, faz-se imprescindível questionar em que consiste, no atual período, a 

espacialidade do pólo Petrolina-Juazeiro e o que rege as relações dessa espacialidade 

observadas através do conjunto de fatores intrínsecos ao fenômeno de compressão-

expansão do tempo-espaço. 

 

Palavras-chave: compressão-expansão do tempo-espaço, Estado-nação, barreiras 

espaciais, aniquilação do espaço, sistema regulatório globalizado, fruticultura 

irrigada, pólo Petrolina-Juazeiro. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de compresión-expansión del 

tiempo-espacio en polo xérico de fruticultura irrigada Petrolina-Juazeiro. La 

compresión del tiempo-espacio es un concepto correspondiente a los procesos que 

vienen modificando considerablemente las calidades objetivas del espacio y del 

tiempo y se configura, en la actualidad, como un fenómeno de gran importancia para 

el análisis geográfico. Sin embargo, se hace necesario, antes de todo, establecer 

cuáles preocupaciones teóricas comprenden el concepto definido como compresión 

del tiempo-espacio y establecer, también, bajo el punto de vista de ese concepto, 

cuáles contradicciones son engendradas por esa nueva dinámica de reproducción de la 

dimensión espacial, dinámica esa que puede ser interpretada por medio de la 

consideración del principio materialista dialéctico de que el espacio es el objetivo del 

incesante desarrollo del capitalismo. En este sentido, es necesario aprehender cuáles 

factores derivan actualmente de esa condición y componen el cuadro conceptual 

definido como compresión del tiempo-espacio y precisar cuál es la base que 

estructura la existencia de dicho concepto. Así, si entendemos que el espacio 

geográfico se define para más allá de las coordinadas – porque se configura como un 

producto de relaciones – la cuestión realmente seria es que el espacio es más que 

distancia, no debiendo considerárselo como el problema de su aniquilación, sino 

también como los nuevos tipos de configuraciones espaciales que emergen, tales 

como: la economía política hegemónica mundial, el Estado-nación cumpliendo el 

papel de inductor, la remoción de barreras espaciales y el sistema regulatorio espacial 

globalizado. De esa manera, el concepto de compresión del tiempo-espacio es 

interpretado en esta tesis como algo relacional y dialéctico cuyo movimiento, 

contrario a él mismo, es su propia expansión. Se entiende que la fruticultura irrigada 

del polo Petrolina-Juazeiro está adecuándose a las exigencias de los mercados 

consumidores. Con todo, aunque no sean visibles en ese polo las dos facetas más 

relevantes de la compresión-expansión del tiempo-espacio (como el acortamiento de 

las distancias – en el sentido de sus coordinadas – y la rapidez informacional), otros 

sistemas de objetivos y acciones son identificados en el referido polo y relacionados 

al respectivo fenómeno. Cabe, en este caso, identificarlos, una vez que la importancia 

de ese estudio tiene relevancia en esa región por el hecho de no haber sido todavía 

objeto de interés, bajo esa perspectiva. Por tanto, se hace imprescindible cuestionar en 

qué consiste, en el actual período, la espacialidad del polo Petrolina-Juazeiro y qué 

rige las relaciones de dicha espacialidad observadas por medio del conjunto de 

factores intrínsecos al fenómeno de compresión-expansión del tiempo-espacio. 

 

Palabras-clave: compresión-expansión del tiempo-espacio, Estado-nación, barreras 

espaciales, aniquilación del espacio, sistema regulatorio globalizado, fruticultura 

irrigada, polo Petrolina-Juazeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A compressão do tempo-espaço é um conceito correspondente aos processos que 

vêm modificando consideravelmente as qualidades objetivas do espaço e do tempo e 

se configura, na atualidade, como um fenômeno de grande importância para a análise 

geográfica. Na qualidade de mentor desse conceito, Harvey (2005) nos explica que 

usa a palavra “compressão” porque o capitalismo atual vem acentuadamente se 

caracterizando pela aceleração, tanto do ritmo da vida contemporânea como também 

da mobilidade espacial, a ponto de transpor barreiras, gerando uma espécie de 

encolhimento do planeta - expressão utilizada pelo autor de maneira metafórica.  

No entanto, faz-se necessário, antes de tudo, estabelecer quais preocupações 

teóricas compreendem o conceito definido como compressão do tempo-espaço e 

estabelecer, também, sob o ponto de vista desse conceito, quais contradições são 

engendradas por essa nova dinâmica de reprodução da dimensão espacial; dinâmica 

essa que pode ser interpretada através da consideração do princípio materialista 

histórico e geográfico dialético de que o espaço é o objeto do incessante 

desenvolvimento do capitalismo.  

Sendo assim, é necessário apreender quais fatores derivam atualmente dessa 

condição e compõem o quadro conceitual definido como compressão do tempo-
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espaço e precisar qual é a base que estrutura a existência desse conceito. Algumas 

características que compõem o quadro conceitual do fenômeno de compressão do 

tempo-espaço estão presentes na linha argumentativa de numerosos estudiosos. A 

geógrafa Massey (2008) estabelece a idéia de um mundo movido por processos que 

sinalizam para um entendimento do espaço como algo relacional - através de diversas 

conexões. Esta autora afirma que no lugar de uma imaginação de um mundo de 

lugares delimitados, somos agora apresentados a um mundo de fluxos. Nesse caso, a 

idéia de um mundo de fluxos nos remete ao fenômeno dialético da compressão do 

tempo-espaço porque onde há fluxo (considerado no contexto da globalização) há 

mobilidade, aceleração e compressão. No entanto, com a aceleração dos fluxos em 

diversas escalas espaciais, há em curso a disseminação de que o espaço está sendo 

aniquilado pelo tempo.  

Embora esta seja uma antiga profecia anunciada por Carl Marx (Grundrisse, apud 

Harvey, 2005), é uma expressão bastante utilizada pelos teóricos pós-modernos para 

explicar o domínio do espaço (e mesmo o seu desaparecimento) por meio de 

inovações e investimentos em transporte e comunicação. É também uma oportuna 

expressão manifestada pelo capitalismo contemporâneo, cuja intenção é a de que a 

redução de barreiras espaciais se constitua como condição sine qua non para o 

crescimento e manutenção de suas práticas. Santos (1994, p.18) torna visível a 

manifestação desse discurso recursivo quando observa que: vemos com frequência entre 

os geógrafos a repetição de idéias como a de Paul Virilio, para quem o espaço terminou, e só 

existe o tempo.  No entanto, o próprio Harvey (2005), embora admita a compressão do 
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tempo-espaço, esclarece peremptoriamente que a queda de barreiras espaciais não 

aniquila o espaço por meio do tempo, muito ao contrário, o que há, assegura o 

referido autor, é um acréscimo da significação do espaço.  

  Santos (1994, p.18), questiona da mesma forma a expressão “aniquilação do 

espaço” quando argumenta: que fazer com essa metáfora, na medida em que nossa 

matéria-prima é o espaço banal e este não se extinguiu com a aceleração contemporânea, 

mas apenas mudou de qualidade?. Raffestin (1993) também faz ricas considerações a 

respeito do espaço relacional, pois este considera que é o tempo social da ação que 

interessa - o plano do conteúdo-, com distâncias e propriedades cujas significações 

são dadas pela ação das organizações. Também para Massey (2008) existem duas 

proposições claramente em conflito a respeito das imaginações dos tempos-espaços 

da globalização que se apresentam de forma contraditória e cômoda: a proposição de 

que esta é a era do espaço e a visão igualmente aceita de que esta é a era na qual o 

espaço será, finalmente, aniquilado pelo tempo. Todavia, a referida autora observa 

que o que está sendo reduzido é o tempo e o que está sendo expandido (no sentido da 

formação de relações/interações sociais) é o espaço (enquanto distância). ... o espaço é mais 

do que distância. Desse modo, o conceito de compressão do tempo-espaço será 

interpretado aqui como algo relacional e dialético cujo movimento, contrário a ele 

mesmo, é a sua própria expansão. Diversos são os fatores que sugerem não apenas 

uma compressão do espaço, mas também, e concomitantemente, a sua expansão. 

Portanto, a análise desse fenômeno receberá a denominação de compressão-expansão 

do tempo-espaço no desenvolvimento desta tese. 
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    Dessa forma, se entendermos que o espaço geográfico se define para além das 

coordenadas - porque se configura como um produto de relações - a questão 

realmente séria é que o espaço é mais do que distância, não devendo ser considerado 

o problema de sua aniquilação, mas sim os novos tipos de configurações espaciais 

que emergem, tais como: a economia política hegemônica mundial, o Estado-nação 

cumprindo o papel de indutor, a remoção de barreiras espaciais e o sistema 

regulatório espacial globalizado. Esses são fatores que cumprem a função da 

mobilidade no espaço, ou seja, a compressão. Para além da mobilidade, porém, o 

contrário desse efeito determina outra condição espacial – a sua expansão. No 

processo de extensão do tempo-espaço o que se configura é o aumento dos processos 

produtivos espaciais, o aumento de instituições mediadoras públicas e privadas e o 

aumento da fragilização do espaço de grupos produtivos locais.  Portanto, para que o 

fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço se efetive, é necessário que seja 

utilizado intensamente, pelo atual período socioeconômico globalizado, um sistema 

que possa modificar a formação socioeconômica de uma determinada escala 

geográfica. Um processo que se dá através da transferência de formas normativas que 

são, sobretudo, espaciais. E são espaciais por realizarem uma função direta nas 

qualidades singulares naturais e sociais das escalas locais onde se efetivam.  

    Desse modo, a ação direta de imposições de formas normativas alienígenas, em 

determinada estrutura espacial, pode facilmente distorcer o conjunto de ações que 

foram planejadas e estabelecidas pelos próprios grupos locais. Sendo assim, as 

normas, enquanto formas, significam apenas um objeto em si mesmo. No entanto, o 
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processo que determina o uso das formas normativas se configura claramente como 

um processo orientado por um sistema de ações políticas carregadas de 

intencionalidades, e essas se caracterizam atualmente como um conjunto de fatores 

que compõem a nova rodada de compressão-expansão do tempo-espaço. 

Portanto, o fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço incita à 

investigação dos fatores que permanecem subjacentes ao mesmo; e instiga a uma 

análise que transcende a compreensão desse fenômeno com o movimento relacionado 

apenas à razão instrumental da distância e da comunicação, pois suas conseqüências 

podem se revelar bem mais nefastas do que sinalizam essas duas formas 

instrumentais. 

  Assim, é importante registrar que a interpretação dos fatores subjacentes ao 

conceito de compressão-expansão do tempo-espaço está localizada, neste estudo, 

essencialmente na definição elaborada por Santos (2000): a de que o espaço 

geográfico é uma união indissociável do sistema de objetos e sistema de ações. Logo, 

conforme sugere o título do presente trabalho – O Processo de Compressão-

Expansão do Tempo-Espaço no Pólo Xérico de Fruticultura Irrigada Petrolina-

Juazeiro -, a orientação dessa investigação se empenhará em analisar o conjunto de 

características contemporâneas intrínsecas ao fenômeno em questão, já assinalado no 

próprio título desta tese.  

     O pólo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) é uma região totalmente localizada no 

semiárido do Nordeste brasileiro, mais precisamente no sertão do submédio São 

Francisco (figura 01). Abrange quatro municípios do Estado de Pernambuco - 
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Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó - e quatro municípios do 

Estado da Bahia - Juazeiro, Casa Nova, Sobradinho e Curaçá, abrigando um total de 

1.008.198 habitantes em 33.947,78 mil quilômetros quadrados, segundo o IBGE 

(2000). A área total irrigada é de 120.000 hectares e as frutas tropicais produzidas 

atraem para esse pólo o interesse mundial de investidores e produtores, como Estados 

Unidos, países da Europa e Japão. A fruticultura irrigada do pólo está se adequando 

às exigências dos mercados consumidores. Tais exigências caracterizam-se por sua 

natureza hegemônica globalizada e se efetivam através de formas normativas 

(compressoras) que, amparadas pelos órgãos públicos estatais e instituições privadas, 

que compõem parte do processo produtivo desse pólo, submetem os grupos locais a 

uma acelerada mobilidade nas relações espaciais produtivas. 

  Nas últimas décadas, com o desenvolvimento veloz do conjunto de fatores 

característicos do atual período da globalização econômica, as duas categorias básicas 

que estruturam as relações sociais – o tempo e o espaço - passaram a ser concebidas 

sob a perspectiva da acelerada mobilidade tecnológica. Esse fato colaborou, 

consideravelmente, para o pensamento quase único – e equivocado - de que o espaço 

foi, definitivamente, aniquilado pelo tempo. Todavia, para a ciência geográfica, a 

natureza do que ocorre hoje nas relações espaciais, longe de aniquilá-las, apresenta 

exatamente outra realidade: a de que o espaço geográfico é condição imprescindível 

para a efetiva expansão dessas relações.  

No entanto, essa fábula recorrente de que o espaço foi eliminado pelo tempo requer 

um apurado estudo, sobretudo geográfico, para que sejam elucidadas as verdadeiras 
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manifestações subjacentes a esse discurso. É a isso que essa tese se dedica quando 

propõe investigar e analisar o fenômeno definido por Harvey (2005) e chamado por 

esse autor de compressão do tempo-espaço. 

Justifica-se, portanto, a preocupação em analisar essa definição e aplicá-la à 

interpretação da densidade factual das relações espaciais que se estabelecem em 

diversas escalas geográficas do planeta, porque esse tem sido o fenômeno atuante nos 

locais onde os imperativos da globalização contemporânea se instalam. Esse é o caso 

do pólo de fruticultura irrigada Petrolina-Juazeiro, uma área que vem sofrendo 

metamorfoses intensas, no que concerne às relações espaciais, e que intima a uma 

investigação que considere as características intrínsecas ao fenômeno de compressão 

do tempo-espaço.  
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                          Figura 01: localização do Pólo Xérico de Fruticultura Irrigada Petrolina - Juazeiro.  

                             Fonte: readaptado de Silva, 2001. 
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Apesar de não ter visibilidade, nesse pólo, as duas facetas mais relevantes da 

compressão-expansão do tempo-espaço (como o encolhimento das distâncias - no 

sentido de suas coordenadas - e a rapidez informacional), outros sistemas de objetos e 

ações são identificados no referido pólo e relacionados ao respectivo fenômeno. 

Cabe, nesse caso, identificá-los, uma vez que a importância desse estudo, associada 

ao que já foi considerado nos parágrafos acima, tem relevância nessa região pelo fato 

de não ter sido ainda objeto de interesse, sob essa perspectiva. Portanto, faz-se 

imprescindível questionar em que consiste, no atual período, a espacialidade do pólo 

Petrolina-Juazeiro e o que rege as relações dessa espacialidade observadas através do 

conjunto de fatores intrínsecos ao fenômeno de compressão-expansão do tempo-

espaço. Desse modo, a estrutura desta tese foi organizada com a construção de três 

capítulos.  

O primeiro capítulo, intitulado “As relações espaciais contemporâneas: a 

compressão-expansão do tempo-espaço” trata da conceituação do tempo-espaço na 

globalização contemporânea e dos processos que vêm modificando 

consideravelmente as qualidades objetivas do espaço e do tempo. Estabelece relações 

com o discurso usual da “aniquilação do espaço por meio do tempo”, uma expressão 

bastante utilizada pelos teóricos pós-modernos para explicar o domínio do espaço (e 

mesmo o seu desaparecimento) por meio de inovações e investimentos em transporte 

e comunicação e questiona também o discurso que anuncia a morte do Estado-nação, 

entendendo que este nem está ausente nem se tornou menor, mas participa ativamente 



23 

  

como um forte e ágil indutor dos interesses da economia dominante. Procura também, 

este primeiro capítulo, estabelecer quais preocupações teóricas compreendem o 

conceito definido aqui como compressão-expansão do tempo-espaço e, sob o ponto 

de vista desse conceito, quais contradições são engendradas por essa nova dinâmica 

de reprodução da dimensão espacial. Considera que tais fatores se notabilizam não 

apenas pela circulação mais rápida dos transportes e da informação em rede, mas 

principalmente pelo sistema político de normas correspondentes ao sistema produtivo 

hegemônico, de caráter globalizado. 

 O segundo capítulo trata das características gerais ambientais do pólo, descreve as 

condições físico-geográficas de sua semiaridez e o denomina de acordo com a 

classificação bioclimática desenvolvida por Gaussen. Além disso, retoma, de forma 

sucinta, os primórdios da agricultura irrigada no vale do são Francisco e os planos 

elaborados durante o governo militar para fazer desse pólo uma grande região de 

desenvolvimento agroindustrial com base no modelo de pólos de crescimento, sob o 

domínio majoritário do Estado-nação. De forma resumida, busca mostrar também a 

mudança das relações espaciais estabelecida sob a perspectiva de uma conjuntura 

global que afeta as escalas locais e reestrutura o modelo de produção da agricultura 

irrigada iniciando novo processo geográfico e modificando a condição de semiaridez 

da região com um discurso e uma prática que introduz novas concepções às suas 

características naturais. 

 O terceiro capítulo se constitui na essência pragmática da tese. Aborda o processo 

de compressão-expansão do tempo-espaço no pólo xérico de fruticultura irrigada 
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Petrolina-juazeiro. Inicia desenvolvendo a idéia de que esse fenômeno geográfico está 

intrinsecamente atrelado ao sistema regulatório espacial globalizado e à condução da 

política de remoção de barreiras espaciais. Parte da premissa de que o conjunto de 

normas elaboradas fora do contexto local, e impostas como mediação material dos 

processos políticos e econômicos no pólo xérico estabelece, de forma majoritária, 

uma compressão do tempo-espaço, visto que se constituem como normas que não 

permitem à escala local, em sua maior parte, acompanhar a forma acelerada da 

política alienígena de normas e regras. E completa o raciocínio relacionando o 

sistema regulatório espacial ao papel desempenhado pelas instituições mediadoras 

públicas e privadas no pólo xérico. Compreende que esses fatores são 

fundamentalmente subjacentes ao fenômeno geográfico de compressão-expansão do 

tempo-espaço, pois as barreiras espaciais só podem ser reduzidas por meio da 

produção de espaços, ou seja, por meio da expansão do tempo-espaço em busca de 

escalas locais singulares. Nesse caso, a expansão do tempo-espaço, que ocorre nesse 

pólo xérico de fruticultura irrigada, vem sendo legitimada através do trabalho de 

instituições mediadoras tanto públicas governamentais, como privadas.  
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CAPÍTULO I 

 

AS RELAÇÕES ESPACIAIS CONTEMPORÂNEAS: 

A COMPRESSÃO-EXPANSÃO DO TEMPO-ESPAÇO 

 

 

1.  A CONCEITUAÇÃO DO TEMPO-ESPAÇO NA GLOBALIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

Os processos que vêm modificando consideravelmente as qualidades objetivas do 

tempo-espaço são concebidos, na contemporaneidade, através de um conceito 

bastante representativo para a ciência geográfica, denominado “compressão do 

tempo-espaço”. Sobre esse conceito, e na qualidade de mentor dessa expressão, 

Harvey (2005) nos explica que usa a palavra “compressão” porque o capitalismo atual 

vem acentuadamente se caracterizando pela aceleração, tanto do ritmo da vida 

contemporânea como também da mobilidade espacial a ponto de transpor barreiras, 

gerando uma espécie de encolhimento do planeta - expressão utilizada pelo autor de 

maneira metafórica. 

A tendência de compressão do espaço, segundo Harvey (2005), não é um 

movimento novo. Desde que o fluxo do conhecimento possibilitou a existência de um 
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globo finito, e potencialmente apreensível, os lugares ficaram vulneráveis ao 

comércio, à influência de novas mercadorias etc. No entanto, o desenvolvimento 

desses processos se manifestava gradativamente; a forma como o espaço e o tempo 

era concebida, em suas diversas fases, não continha o caráter de antecipação das 

funções sociais. No próprio Manifesto Comunista, de 1848, as afirmações marxistas 

já preconizavam, na essência, o movimento de compressão do espaço geográfico 

através dos processos capitalistas de produção. Marx e Engels (2000), prenunciam no 

Manifesto Comunista: 

Em vez do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si 

próprias, desenvolve-se um intercâmbio em todas as direções, uma 

interdependência universal das nações. E isso se refere tanto à produção 

material como à produção intelectual. ..impelida pela necessidade de 

mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. (p. 46-47). 

 

 O elemento novo é que as relações espaciais encolheram não só por meio das 

inovações nos transportes e nas telecomunicações, mas também por meio das 

imposições das normas majoritárias globalizantes. Essas interdependências 

econômicas aceleraram seu ritmo de tempo e promoveram o descarte dos fenômenos 

singulares ocorridos em escalas locais. Desse modo, Santos (1994) enfatiza que a 

aceleração contemporânea está intrinsecamente relacionada à construção de metáforas 

porque vivemos a época dos signos e corremos o sério risco de nos tornarmos 

adoradores da velocidade, pois é incessante o trabalho de propagação e viabilização 

ideológica de “fabulações e mitos sistematicamente engendrados pela atual período 

histórico de autonomia da linguagem, onde o discurso antecede as ações humanas” 
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(SANTOS, 2000, pp. 40-41). Por isso, alerta o referido autor, é necessário um olhar 

atento para a limitação strícto sensu da aceleração, pois a mesma não pode ser 

resumida à noção de velocidade. Dentre as fábulas formuladas, nesse período atual de 

globalização contemporânea, algumas se destacam pela sua tentativa de transformar o 

espaço geográfico em escalas locais fragmentadas pela racionalização do território. 

São elas: a aniquilação do espaço pelo tempo e a morte do Estado-nação. São 

fabulações intrínsecas, e por isso formuladas em conjunto como expressões e ações 

necessárias à nova fase geográfica do capitalismo, ou seja, da compressão-expansão 

do tempo-espaço. 

 A interpretação do materialismo histórico-geográfico do tempo-espaço, voltada para 

a compreensão da metamorfose que vem se operando em escala mundial, diz respeito 

à economia política material da acumulação capitalista. De acordo com essa 

interpretação, a instrumentalidade das estratégias espaciais da acumulação do capital 

e do controle social está sendo revelada através de um projeto cujo objetivo é o de 

restaurar as condições fundamentais de sobrevivência do capitalismo - o projeto da 

globalização contemporânea. Segundo Massey (2008), as manobras colocadas em 

ação dentro do projeto da globalização contemporânea procuram convencer o mundo 

sobre a inevitabilidade desse projeto, fato que torna invisível a tentativa de manipular 

enganosamente a conceituação de tempo e espaço. A referida autora afirma 

enfaticamente que a globalização atual transforma a geografia em história e o espaço 

em tempo, e que esse tipo de manobra gera efeitos sociais e políticos também 

enganosos, pois se a narrativa desse projeto é a única possível de ser obedecida e 
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efetivada, as heterogeneidades contemporâneas do espaço são ignoradas e reduzidas a 

uma ordem singular e perversa. Da mesma forma pensa Soja (1993), quando escreve 

que tem se evidenciado uma série de tendências indicativas, na conjuntura da 

globalização, que provocam um forte impacto espacializante, pois mais do que nunca 

o alcance espacial dos sistemas de produção globalizou-se. Dentre essas tendências, o 

autor acentua: os segmentos separados do processo de produção em muitas 

localizações diferentes, a transnacionalização do capital com menos restrições 

territoriais, o enfraquecimento dos controles locais e da regulação estatal de um 

capital consideravelmente mais móvel e a introdução de novas tecnologias que 

economizam mão-de-obra e atacam o trabalho organizado sindicalmente. 

Concorre para essa mesma linha de pensamento Santos Boaventura (2005), quando 

propõe uma interpretação da globalização contemporânea relacionando as 

características dominantes desse período ao surgimento de um tempo-espaço 

emergente, instantâneo. Esse autor afirma, assim como Massey (2008), que há uma 

tentativa de transmitir a idéia “(falsa)” de que a globalização é não só um processo 

linear, mas também consensual, e é falsa porque, longe de ser consensual, gera um 

intenso campo de conflitos. Subjacente a esse surgimento de um tempo-espaço 

emergente, como acentua o referido autor, estão estabelecidas as características 

dominantes desse processo de construção conceitual, que está sendo denominado de 

globalização, características que por sua vez se notabilizam por possuir componentes 

prescritivas. Portanto, a conceituação do tempo-espaço, na atualidade, compõe um 

conjunto vasto de prescrições que, de acordo com Santos Boaventura (2005), estão 
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ancoradas no consenso hegemônico conhecido como “Consenso de Washington” ou 

“Consenso Neoliberal”. O Consenso Neoliberal, que sustenta a idéia de globalização 

e, por conseguinte, estabelece um conjunto de fatores que provoca uma metamorfose 

têmporo-espacial contemporânea, possui três grandes inovações institucionais, que 

segundo Santos Boaventura (2005) são: restrições radicais à regulação estatal da 

economia, novos direitos de propriedade internacional para investidores estrangeiros 

e subordinação dos Estados nacionais às agências multilaterais. 

De acordo com Anderson (2007), o neoliberalismo tem sua origem logo depois da II 

Guerra Mundial nas regiões da Europa e da América do Norte, fortemente 

capitalistas. Este autor acentua que o neoliberalismo se constituiu como uma reação 

teórica e política radical contra o Estado-nação de intervenção direta e de bem-estar-

social. Em concordância com essa idéia, Therborn (2007, p. 39) afirma enfaticamente 

que o neoliberalismo é uma superestrutura ideológica e política que acompanha uma 

transformação histórica do capitalismo moderno. E afirma mais: acredita que o 

neoliberalismo está em franco declínio no que diz respeito à sua forma mais 

doutrinária. 

Sobre o neoliberalismo e os arranjos espaciais, Hélène Pellerin (1999, apud Massey, 

2008) salienta que, na prática, esse modelo que privilegia a mobilidade geográfica 

também requer alguns fixos espaciais. A autora refere-se à principal retórica do 

neoliberalismo - que é a principal fábula engendrada pelo discurso da globalização – 

o espaço livre e sem limites, “o livre mercado”, a mobilidade como característica 

irrefutável. No entanto, afirma a autora, esse discurso, que é majoritariamente 
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produzido em países do Norte, é normativo e tem suas conseqüências. As 

conseqüências definidas por Hélène Pellerin referem-se aos fixos espaciais, pois o 

espaço comercial global sem limites é concebido e apoiado por muitos governos dos 

países do Sul. E essa compreensão de espaço sem  barreiras, termina por gerar nesses 

países a imposição de programas estruturais que determinam um sistema político e 

econômico voltado para a priorização das exportações em detrimento da produção 

para consumo local.  

Os fixos se reproduzem, no entanto, com um sistema normativo alienígena, 

produzido fora das escalas locais. Desse modo, as instituições políticas sob a égide da 

globalização, permanecem locais, no entanto, como assegura Bauman (2003), esse 

modelo invoca a separação do poder em relação à política. O poder está incorporado 

na circulação mundial do capital e da informação e por isso torna-se extraterritorial. 

Esse autor afirma que esse processo leva inevitavelmente ao enfraquecimento do 

Estado-nação. 

  De acordo com Castells (2005), durante quase três décadas após a Segunda Guerra 

Mundial, o modelo Keynesiano de crescimento capitalista atingiu as próprias 

limitações. No início de década de 1970, desencadeou-se uma crise mundial nas 

economias de mercado sob a forma de inflação desenfreada. Nos anos 1974 e 1979, o 

aumento do preço de petróleo ameaçava desestruturar incontrolavelmente a 

economia, fato que provocou a união de governos e empresas na tentativa de formular 

um método mais pragmático de reestruturação. Na década de 1990, houve um esforço 

mais incisivo do modelo neoliberal em favor da privatização, da desregulamentação e 
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do desmantelamento do contrato social entre capital e trabalho. Desse modo, a lógica 

capitalista aprofundou a globalização da produção, da circulação e dos mercados. 

Castells (2005) acentua que todo esse processo se efetivou de forma oportunista e 

possibilitou as condições mais vantajosas para a realização de lucros em todos os 

lugares. Para tanto, foi necessário redirecionar o papel do Estado no sentido de apoiar 

os ganhos de produtividade em detrimento da proteção social. 

  O fato é que o verdadeiro mecanismo para induzir a maioria dos países a adotarem o 

modelo neoliberal de globalização consistiu na pressão política de atos diretos de 

governos e na imposição de órgãos como o FMI/Banco Mundial/Organização 

Mundial do Comércio. A Nova Ordem determinava que somente depois que as 

economias dos Estados-nação adotassem o modelo liberalizante é que entraria nesses 

países o capital global. Era necessário, portanto, acelerar o ritmo espacial da ordem 

produtiva estatal, modificando as suas próprias estruturas e planejamentos 

governamentais diretos. Assim, o espaço fica caracterizado como uma compressão-

expansão, como um sistema hegemônico globalizado; um sistema que utiliza como 

discurso ideológico a irreversibilidade das ações políticas neoliberais, em curso ainda, 

e a consolidação das idéias privatistas do mercado capitalista. 
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1.2.1 A FÁBULA DA ANIQUILAÇÃO DO ESPAÇO POR MEIO DO TEMPO 

 

A “aniquilação do espaço por meio do tempo”, embora seja uma antiga profecia 

anunciada por Carl Marx (Grundrisse, apud Harvey, 2005), é uma expressão bastante 

utilizada pelos teóricos pós-modernos para explicar o domínio do espaço (e mesmo o 

seu desaparecimento) por meio de inovações e investimentos em transporte e 

comunicação. É também uma oportuna expressão manifestada pelo capitalismo 

contemporâneo, pois a redução de barreiras espaciais se constitui como condição sine 

qua non para o crescimento e manutenção de suas práticas. Santos (1994, p.18) torna 

visível a manifestação desse discurso recursivo quando observa que: vemos com 

frequência entre os geógrafos a repetição de idéias como a de Paul Virilio, para quem o 

espaço terminou, e só existe o tempo.  Paul Virilio, famoso analista da atual sociedade 

tecnologizada, um dos aniquiladores do espaço por meio do tempo, questiona que: 

Hoje, diante do declínio de uma geografia transformada em uma “ciência do 

espaço” abstrata, no exato momento em que o exotismo desaparece com o 

desenvolvimento do turismo e dos meios de comunicação de massa, não 

seria oportuno questionar com a máxima urgência o sentido e a importância 

cultural das dimensões geofísicas? (VIRILIO, 1993, p. 117). 

 Para Marshall McLuhan (1966, apud Harvey, 2005, p. 264),  

Após três mil anos de explosão, por meio de tecnologias fragmentárias e 

mecânicas, o Mundo Ocidental está implodindo. No decorrer das eras 

mecânicas, estendemos os nossos corpos no espaço. Hoje, passado mais de 

um século de tecnologia eletrônica, estendemos o nosso próprio sistema 

nervoso central num abraço global, abolindo, no tocante ao nosso planeta, 

tanto o espaço como o tempo.  
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No entanto, o próprio Harvey (2005), embora admita a compressão do tempo-

espaço, esclarece peremptoriamente que a queda de barreiras espaciais não aniquila o 

espaço por meio do tempo, muito ao contrário, o que há, assegura o referido autor, é 

um acréscimo da significação do espaço. Harvey (2005, p. 265) vai mais além quando 

afirma que: 

Vemos hoje, e não é pela primeira vez na história do capitalismo, evidências 

que apontam para a tese oposta. O aumento da competição em condições de 

crise coagiu os capitalistas a darem muito mais atenção às vantagens 

localizacionais relativas, precisamente porque a diminuição de barreiras 

espaciais dá aos capitalistas o poder de explorar, com bom proveito, 

minúsculas diferenciações espaciais. 

 

  Santos (1994, p.18) também questiona a expressão “aniquilação do espaço” quando 

argumenta: que fazer com essa metáfora, na medida em que nossa matéria-prima é o espaço 

banal e este não se extinguiu com a aceleração contemporânea, mas apenas mudou de 

qualidade? De acordo com Massey (2008) existem duas proposições claramente em 

conflito a respeito das imaginações dos tempos-espaços da globalização que se 

apresentam de forma contraditória e cômoda: a proposição de que esta é a era do 

espaço e a visão igualmente aceita de que esta é a era na qual o espaço será, 

finalmente, aniquilado pelo tempo. No entanto, a referida autora observa que: 

Certamente trata-se do fato de que o “tempo” (leia-se: um aumento na 

velocidade de transporte e comunicações) reduz e, certamente, às vezes 

mesmo aniquila alguns dos efeitos da distância. Isto é o que Marx estava 

querendo dizer. Vale a pena notar a ironia de que o que está sendo reduzido 
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aqui é o tempo e o que está sendo expandido (no sentido da formação de 

relações/interações sociais, inclusive as de transporte e comunicação) é o 

espaço (enquanto distância). Esta é uma curiosidade da formulação. Mas, 

mais importante, o espaço não é, de modo algum, redutível a distância. A 

distância é uma condição da multiplicidade, mas igualmente ela própria não 

seria possível sem a multiplicidade (MASSEY, 2008, p.138). 

 

... o espaço é mais do que distância...O que está em questão é a articulação 

das formas de poder  dentro das configurações espaciais... o que está ou 

deveria estar em pauta em relatos da modernidade e da globalização ( e 

certamente na construção/conceituação de espaço, em geral) não é em si 

mesmo um tipo de forma espacial nua, mas o conteúdo relacional daquela 

forma espacial e, particularmente, a natureza das relações de poder aí 

embutidas (MASSEY, 2008, p. 141). 

   

Já que o espaço e o tempo estão interligados, a aceleração contemporânea impõe 

nova condição ao deslocamento conjunto tanto de produtos como de idéias, 

reestruturando, naturalmente, as relações espaciais. Sobre essa questão Massey (2008) 

também observa que o espaço geográfico se define para além das coordenadas, 

porque se configura como um produto de relações. Portanto, a questão realmente séria 

é que o espaço é mais do que distância, não devendo ser considerado o problema de 

sua aniquilação, mas sim os novos tipos de configurações espaciais. Numa análise 

semelhante à de Massey, a abordagem de Harvey (2004) sobre esse problema é 

esclarecedora, pois este autor adverte que as potenciais ramificações das 

reestruturações geográficas tendem a se perder numa modalidade retórica que 

privilegia em última análise o tempo e a história em detrimento do espaço geográfico. 
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Nesse caminho, torna-se importante salientar que tempo e espaço somente estão 

imbricados e são produtos de inter-relações no modelo que privilegia a padronização 

das normas hegemônicas globalizadas. Sendo assim, o espaço contemporâneo é 

estruturado justamente para competir na economia global. Nessa linha argumentativa, 

Castells (2005) admite que as regiões e as localidades não são aniquiladas, pelo 

contrário, ficam integradas nas redes internacionais que ligam seus setores mais 

dinâmicos. É neste sentido que se manifesta o fenômeno de compressão-expansão do 

tempo-espaço. É desse modo, portanto, que o referido fenômeno espacial torna-se um 

modelo excludente, pois não respeita as demais trajetórias têmporo-espaciais. 

 

 1.2.2 A FÁBULA DA MORTE DO ESTADO-NAÇÃO 

A morte do Estado-nação é considerada uma fábula por Santos (2000) porque este 

autor compreende que o Estado nem está ausente nem se tornou menor, mas participa 

ativamente como um forte e ágil indutor dos interesses da economia dominante. 

Nesse caso, se omite quanto à consideração dos interesses públicos de caráter social. 

E sendo assim, o tempo-espaço não é mais concebido quase exclusivamente como o 

Estado-nação bem delimitado. Para Santos Boaventura (2005), a globalização é uma 

fase diferente da internacionalização e multinacionalização porque tem como 

condição primordial o fim do Estado-nação, enquanto condutor das atividades e 

estratégias humanas organizadas. Este mesmo pensamento é compartilhado com 

Bauman (2003) quando anuncia que o Estado-nação não mais preside os processos de 

integração territorial que se constituíam como condição sine qua non a uma regulação 
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normativa; e dessa forma, o policiamento do território administrado fica sob a 

condição de função fundamental deixada sob a responsabilidade dos governos dos 

Estados. No entanto, outras funções passaram a ser compartilhadas e em parte 

monitoradas pelas instituições estatais, mas de maneira não soberana. 

Desse modo, as intrínsecas relações que se processam no atual estágio do 

capitalismo caminham para a dissolução da aliança histórica entre a sociedade de 

mercado, o Estado de bem-estar e a democracia. O projeto de modernidade do Estado 

nacional, que tinha como meta a integração do território com base no planejamento 

estatal, está sendo paulatinamente substituído, sobretudo nos espaços periféricos, por 

um projeto que forja a desconstrução e integração do espaço-nação para viabilizar o 

acesso fácil dos complexos mecanismos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos 

da economia globalizada contemporânea. 

O Estado-nação geralmente participa como indutor flexível dos interesses dos atores 

hegemônicos. Caracteriza-se mais como uma instituição apenas mediadora e indutora. 

Nesse caso, de acordo com Bauman (2000), perde rapidamente o seu potencial de 

definir e promover o bem-estar social. Por isso os parâmetros mais decisivos da 

condição humana são agora forjados em áreas onde as instituições do Estado-nação 

não podem alcançar.  

 O resultado geral da aplicação dessa política econômica é uma permanente e 

generalizada incerteza e insegurança no âmbito da força do trabalho social. O 

controle do trabalho tem sido uma questão ideológica imprescindível no contexto da 

força de trabalho assalariada mundial. Geograficamente, essa força de trabalho 
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tornou-se dispersa e, portanto, difícil de organizar em movimentos trabalhistas de 

reivindicações de direitos. Logo, a nova rodada de compressão-expansão do tempo-

espaço torna a população do local seletivamente vulnerável à violência da redução de 

níveis funcionais, ao desemprego, à instabilidade e a uma flexibilidade que induz a 

um número crescente de contratos renováveis e fluidos.   

Na globalização, a regulação estatal da economia, sustentada pelo consenso 

econômico neoliberal, deve ser mínima e reduzir-se o peso das políticas sociais no 

orçamento do Estado, diminuindo o montante das transferências sociais, eliminando a 

sua universalidade, e transformando-as em meras medidas compensatórias em relação 

aos grupos sociais vulnerabilizados pela atuação do mercado. Os estados nacionais, 

na globalização, devem estar subordinados às agências multilaterais e, 

consequentemente, sofrer uma desestruturação e reestruturação institucional e 

normativa. Há também uma gradual desestatização dos regimes políticos que operam 

a transição do conceito de governo para o de parcerias e outras formas de associações 

nas quais o Estado-nação tem apenas a tarefa de coordenação. Todo esse esquema 

político e operacional assume como objetivo a liberalização dos mercados, a 

privatização das indústrias e serviços, a desregulação do mercado de trabalho, a 

flexibilização da relação salarial, e a redução e privatização dos serviços de bem-estar 

social; são bases e condições políticas diferentes do modelo fordista. 

De acordo com Sá (2007), as bases e condições políticas em que se processou a 

transição do fordismo para a acumulação flexível foram de caráter extremamente 

territorial, cuja escala espacial está firmemente assentada no limite do Estado-nação 
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que, no fordismo, era capaz de articular os componentes do regime de acumulação em 

bases nacionais, institucionalizar os conflitos e assegurar a coesão social, pois havia 

relações recíprocas entre o Estado-nação, o trabalho e o capital.  O controle formal 

das decisões do Estado era feito por meio de mecanismos jurídico-institucionais 

rígidos e hierarquizados. 

A centralidade territorial, enquanto unidade privilegiada de iniciativa econômica, 

social e política estava alicerçada na autonomia política e na soberania efetiva do 

Estado. Essa estrutura privilegiava a política de socialização do bem-estar social. As 

negociações trabalhistas tinham caráter coletivo, derivado do forte poder sindical, e a 

pesquisa e desenvolvimento eram financiados pelas firmas, enquanto a inovação era 

liderada pela indústria.  

As manifestações temporais e espaciais a se considerar no contexto do Fordismo e 

no contexto da Globalização não são as das máquinas ou instrumentos em si, mas as 

intencionalidades que animam os sistemas de objetos e sistemas de ações 

desenvolvidos nesses períodos (SANTOS, 2004). No Fordismo, o tempo e o espaço 

social caracterizam-se por uma considerável consonância com a disciplina do poder 

corporativo produtivo. A divisão espacial do trabalho correspondia a uma 

especialização espacial funcional fundamentalmente centralizada. Os mercados de 

trabalho tinham uma organização espacialmente segmentada. Havia uma distribuição 

em escala mundial de componentes e subcontratantes e uma difusão espacial de 

corporações multinacionais nos países hegemonizados (SÁ, 2005). 

Na globalização, a circulação prevalece sobre a produção propriamente dita, os 
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fluxos se tornam mais importantes ainda para a explicação de uma determinada 

situação. O próprio padrão geográfico é definido pela circulação, já que esta, mais 

numerosa, mais densa, mais extensa, detém o comando das mudanças de valor no 

espaço. Esse padrão geográfico é materializado através da agregação e aglomeração 

espaciais, diversificação do mercado de trabalho com o modelo de segmentação 

interna e proximidade espacial de firmas verticalmente quase integradas.  

Essas mudanças significativas seguem o ritmo mundial do capitalismo 

contemporâneo de passagem de um regime de acumulação a outro, cuja denominação 

Harvey (2005) registrou como: novo modo de “regulamentação política e social” 

com seus desdobramentos resultando na acumulação flexível.  De acordo com Harvey 

(op.cit. p. 140), 

A acumulação flexível... 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, 

tecnológicas e organizacional.  

  

 No processo de acumulação flexível as economias de escopo substituem a economia 

de escala fordista, ou seja, há uma aceleração do ritmo da inovação do produto em 

concomitância com o desenvolvimento de um sistema que privilegia uma porção 

restrita de mercado de pequena escala. Essa situação foi imposta pelas próprias leis de 

mercadificação onde o tempo de giro foi reduzido consideravelmente pelas novas 

tecnologias e novas formas organizacionais e, portanto, diminuído a carga material 
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necessária para manter a produção. Assim, o tempo de giro do consumo teve que ser 

também diminuído (HARVEY, 2005).  

 O consumo está atrelado a estruturas temporais e espaciais que transcendem a 

organização fordista e também a uma rede de representações cognoscíveis atuais 

referentes à mercadificação do espaço. Sobre o contexto que acompanha as 

qualidades do consumo globalizado, Bonanno (2007, p. 13) observa que: 

 

Consumption has also been changed through the creation of networks that 

transcended spatial and temporal frameworks that characterized the Fordist 

past. Through the use of new technology and techniques (i.e., computer and 

electronic commerce) along with new structures (i.e., super-malls and super-

centers), consumption is now not only much greater than in the recent past, 

but has assumed “qualities” that were not part of the Fordist past. 

Accordingly, while it is possible to argue that consumerism and its 

consequences have been enhanced, it is also possible to maintain that new, 

and perhaps emancipatory, forms of consumption have been developed (i.e., 

reflexive consumption; environmental friendly consumption; and socially 

responsible consumption). The development of these two dimensions of 

consumption is largely the result of the crisis of Fordist institutions. The 

centralized and rigidly controlled form of mass consumption of High 

Fordism has been replaced by personalized and flexible consumption. 

 

Bonnano (2007) refere-se a uma situação correspondente ao tempo-espaço do 

consumo atual que foi moldada por um conjunto de relações que se ampara sobre 

bases materiais e formas de produção modificadas através das novas técnicas e 

tecnologias. Com isso, o consumo transcendeu as estruturas características do 
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fordismo e ganhou novas qualidades de concepção e representação cultural, em escala 

global, sendo essa mudança explicada pelo processo de acumulação flexível. 

Se o consumo transcendeu as estruturas centralizadas e rígidas da condição 

têmporo-espacial fordista, e foi substituído pelo consumo personalizado e flexível, é 

necessário identificar e analisar em que bases materiais, políticas, econômicas e 

culturais essa mudança se definiu e em quais circunstâncias e escalas espaciais estão 

sendo, sob a égide do mercado, materialmente e cognitivamente concretizadas. 

 Para que o tempo curto dos produtos materiais pudesse ganhar banal aceitação 

consumista, no processo de acumulação flexível, a necessidade de mobilizar um 

conjunto de artifícios de representações culturais, em escala global, reuniu qualidades 

da estética pós-moderna com o discurso socioambiental politicamente correto, ou 

seja, as diferenças, a efemeridade e o consumo responsável ambiental tornaram-se 

discurso único aplicado concretamente na exploração das particularidades 

socioambientais do espaço local, fazendo deste um espaço-objeto. Todavia, para que 

essas representações culturais - que não passam de novas fabulações criadas pelo 

mercado capitalista - pudessem efetivamente funcionar, um notável esquema de 

normatizações dos processos de mercadificação do espaço teve que ser criado (por 

grupos hegemônicos) e estendido politicamente e economicamente, de forma 

impositiva, às políticas institucionais dos Estados-nação e, por conseguinte, às escalas 

locais dos mesmos.  
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2. O FENÔMENO GEOGRÁFICO DO MOVIMENTO CONTRÁRIO DE COMPRESSÃO-

EXPANSÃO DO TEMPO-ESPAÇO 

 

É necessário, antes de tudo, estabelecer quais preocupações teóricas compreendem 

o conceito definido aqui como compressão-expansão do tempo-espaço, como, 

também, sob o ponto de vista desse conceito, quais contradições são engendradas por 

essa nova dinâmica de reprodução da dimensão espacial, cuja interpretação se 

efetivará através da consideração do princípio materialista dialético de que o espaço é 

o objetivo do incessante desenvolvimento do capitalismo. Sendo assim, é necessário 

apreender quais fatores derivam atualmente dessa condição e compõem o quadro 

conceitual definido como compressão-expansão do tempo-espaço e precisar qual é a 

base que estrutura a existência desse conceito, que é uma metáfora. Algumas 

características que compõem o quadro conceitual do fenômeno de compressão-

expansão do tempo-espaço estão presentes na linha argumentativa de numerosos 

estudiosos. Essas características se apresentam sob variados fatores, os quais serão 

desenvolvidos nos parágrafos que seguem. 

Castells (2005), por exemplo, além de enfatizar que uma nova economia está em 

curso, também apresenta uma identidade para essa economia: chama-a de 

informacional, global e em rede. O autor esclarece que é informacional porque a 

produtividade tem uma base organizada em conhecimentos; é global porque as 

principais atividades produtivas estão organizadas numa escala global; e em rede 

porque, nas novas condições históricas, a produtividade é gerada em uma rede global 
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de interação entre redes empresariais. No entanto, o próprio Castells (2005) admite 

que outros componentes da sociedade como movimentos sociais e o Estado 

apresentam características que vão além da lógica do sistema em redes, embora sejam 

muito influenciados por essa lógica.  

Porém, é necessário pôr em evidência que, embora as redes sejam as mais eficazes 

transmissoras da globalização, como acentua Santos (2004, não estão limitadas à 

lógica instrumental do sistema de objetos, pois esse espaço da conectividade é 

organizado pelo discurso, ou seja, organizado primordialmente pela lógica da 

linguagem. Esse é o pensamento de Santos (2004) quando deixa muito claro que um 

espaço reticular que é presidido através dos processos sociais, à distância, só pode 

possuir como discurso a linguagem das normas e ordens que grupos hegemônicos 

longínquos fazem valer de forma determinante sobre outros lugares distantes. Essa é a 

verdadeira lógica que possibilita a efetiva operacionalização nas escalas locais 

geográficas do fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço. 

Esse processo geográfico, que é regido pela conectividade entre países, possui 

ampla ressonância na Geografia da Circulação, desenvolvida pelos clássicos dessa 

ciência. Jean Brunhes (1962), por exemplo, concebia claramente que a circulação não 

é apenas um fator de transformação material da superfície espacial, mas 

transformador da quantidade e da qualidade. Segundo esse geógrafo, 

a circulação converte-se na domadora do espaço... a idéia, porém, é 

incompleta, pois a política e a economia aliam-se para dar um  valor extremo 

ao próprio homem, à mão-de-obra, ao povoamento humano. Não há 

verdadeiro poder que resulte do espaço em si só, do espaço desnudo: o 
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espaço extrai seu valor principal das suas conexões com a vida. E é assim 

que os progressos da circulação se traduzem sempre por uma recrudescência 

variavelmente consciente, cínica ou disfarçada, do espírito do domínio 

(BRUNHES, 1962, p.186). 

 

 Outro clássico da ciência geográfica, Pierre George (1975), também desenvolveu 

estudos que preconizavam esse amplo processo definido contemporaneamente pela 

relação global-local. Na verdade, esse autor descreveu uma relação semelhante ao que 

pode ser comparado atualmente aos processos estabelecidos entre os denominados 

fixos e fluxos que presidem hoje a lógica espacial. O referido autor assim expôs o seu 

pensamento:  

A escala local ou regional é a dos processos de recrutamento de mão-de-

obra, de contratos com empreiteiros, de organização dos serviços de 

apresentação, exposição, relações públicas e, em proporções mais ou menos 

amplas, dos laços técnicos com a produção de energia e de certas matérias-

primas. A escala nacional e internacional, nos limites da vizinhança, é a dos 

mercados essenciais, das relações técnicas superiores, das negociações de 

cúpula. A escala universal é a da emulação no nível mais elevado, dos 

grandes mercados de matérias-primas, das concorrências mais severas, e 

também de certas operações monopolísticas (GEORGE, 1975, p. 105). 

 

      Essa relação entre global-local, fixos e fluxos, obedece a uma ordem que é 

essencialmente presidida por uma projeção de códigos que são utilizados 

simbolicamente para concretizar a ação das organizações no espaço. Somente dessa 

forma é possível se instalar em escalas de tempo diferentes do espaço real dado, 

estabelecendo um conjunto de formas normativas que possibilitem conceber o espaço 
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geográfico como um espaço relacional. Sobre essas ações que se inscrevem no 

espaço, ritmadas por tempos relativos, Raffestin (1993) desenvolve uma ampla 

análise. Este autor considera que em toda investigação relacional o tempo e o espaço 

devem ser considerado juntos. Reitera que, sob a perspectiva relacional, a distância 

espacial se constitui como estratégia essencial para o funcionamento eficaz dos 

sistemas de ações estratégicas. O espaço relacional, para esse autor, é um espaço 

conceitualizado, representado por elementos de códigos sintáticos como dimensão, 

forma, posição. Interpretação que se aproxima consideravelmente da metáfora 

geográfica contemporânea da compressão-expansão do tempo-espaço. Um fenômeno 

revelado por uma representação cuja linguagem não pode ser empiricizada (porque 

metafórica, portanto relacional), mas que só se manifesta, de fato, sob condições 

materiais. Sobre essa questão, Raffestin (1993, p. 25) considera que, 

O estrategista não vê o terreno; mais ainda, só deve vê-lo conceitualizado, 

senão não agiria. É à distância que sua ação é possível e, desde então, essa 

distância é a única a criar espaço... O espaço estratégico é, de fato, criado 

pelo conceito de ação, que pode ser qualquer tipo de organização, de 

distribuição, de malha, de corte. O estrategista não vê o terreno, mas a sua 

representação. 

A idéia de um mundo movido por processos que sinalizam para um entendimento 

do espaço como algo relacional - através de diversas conexões - está presente também 

no pensamento de Massey (2008). Esta autora afirma que no lugar de uma 

imaginação de um mundo de lugares delimitados, somos agora apresentados a um 

mundo de fluxos. Nesse caso, a idéia de um mundo de fluxos nos remete ao 
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fenômeno dialético da compressão - expansão do tempo-espaço porque, como 

enfatiza Santos (2004, p.255), a geografia dos fluxos depende da geografia dos fixos. 

     De maneira semelhante pensa Castells (2005, p. 502), quando afirma que o espaço 

de fluxos não é desprovido de lugar, embora sua estrutura lógica o seja. Esse autor 

define espaço de fluxos como sendo, 

A organização material das práticas sociais do tempo compartilhado que 

funcionam por meio de fluxos... por fluxos, entendo as sequências 

intencionais, repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre 

posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas 

estruturas econômica, política e simbólica da sociedade. 

 

    Nesse sentido, o espaço de fluxos pode ser também pensado a partir de um sistema 

de ações políticas, pois a estrutura lógica que o alimenta governa os lugares sob a 

perspectiva da compressão do tempo-espaço, cuja característica mais proeminente é a 

fácil aceitação das normas (que são também fluxos programáveis de intercâmbio e 

interação) que são impostas na geografia dos fixos, nas escalas locais. É essa mesma 

estrutura lógica que se multiplica nessas escalas gerando o seu movimento contrário – 

a expansão do tempo-espaço.  

Assim, há claramente, em curso, nessa nova fase capitalista, um movimento 

dialético de luta de contrários entre compressão- expansão do tempo – espaço, pois o 

fluxo dos grupos hegemônicos para o usufruto produtivo das singularidades naturais, 

sociais e culturais em cada escala do globo aumentou.  Sá (2005, p. 46) reforça essa 

condição contraditória do tempo-espaço quando salienta que: 
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 É nessa nova circunstância histórica que desponta uma nova dialética; uma 

nova contradição: se o mundo do capital tem demandado cada vez mais 

fluidez, flexibilidade, velocidade, trabalho desmaterializado, o virtual, este 

mundo talvez não requeira o espaço, mas é forçado a encará-lo como 

resistência, campo de força de embate social, assim como ente 

imprescindível aos seus investimentos em diversos setores. 

 

    Portanto, é possível argumentar que a compressão caracteriza-se não somente pela 

aceleração dos transportes e comunicações, mas também por um sistema regulatório 

da economia produtiva mundial que possui caráter hegemônico; e os processos 

determinados por essa compressão precisam inquestionavelmente, ao contrário de 

aniquilá-los, expandir-se espacialmente. Logo, é nesse sentido que se privilegia neste 

trabalho a utilização do termo compressão – expansão do tempo - espaço (figura 02).  

Na esteira dessa nova ordem produtiva, de fluxos e fixos, o desenvolvimento de 

mecanismos de compressão e expansão retira as funções sociais dos contextos locais. 

O que estrutura as novas relações espaciais do lugar não é somente o que está 

presente na materialidade, pois existem comandos distanciados que determinam sua 

natureza, promovendo a condição de “desencaixe dos sistemas sociais”, expressão 

utilizada por Giddens (1991). O desencaixe dos sistemas sociais, segundo este autor, 

é oriundo da intensificação de relações sociais mundiais que promovem a união de 

espaços locais distantes de maneira tão intensa que os acontecimentos nas escalas 

locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e 

vice-versa, fato que acentua a visibilidade do modo como esse conceito está sendo 

tratado nesta tese. 
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Essa rápida aceleração do ritmo da vida instala-se agora, de maneira absoluta, no 

meio geográfico. De acordo com Santos (2004), a marcha das decisões racionais após 

haver atingido a economia, a política, a cultura, as relações entre as pessoas e os 

comportamentos dos indivíduos, provoca atualmente o mais novo fenômeno 

denominado de racionalização do espaço geográfico. Com a racionalização do espaço 

geográfico, decorrente da difusão das inovações tecnológicas e o processo de 

mudanças políticas e econômicas mundiais, notadamente a omissão do Estado - 

Nação, embora este não tenha se tornado irrelevante, as barreiras espaciais são 

eliminadas. Promove-se, desse modo, a exploração de atividades econômicas em 

escalas geográficas locais que permitem uma organização territorial determinada por 

um comando global do trabalho e de funções. No entanto, para que esse usufruto 

produtivo das singularidades espaciais seja efetivado no meio geográfico, é 

necessário que os grupos capitalistas hegemônicos busquem desenvolver um amplo 

processo de desestruturação dos espaços nacionais e reestruturação das escalas 

espaciais de ação.  
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 FIGURA 02: O DUPLO MOVIMENTO DIALÉTICO DE COMPRESSÃO-EXPANSÃO DO TEMPO – ESPAÇO.                     
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   Elaboração da autora. 

Entende-se, assim, que sob a tutela da racionalização no espaço geográfico – 

racionalização dos sistemas de objetos e sistemas de ações - as escalas espaciais de 

ação dos atores hegemônicos do sistema capitalista são replanejadas. Não são mais as 

escalas nacionais as fronteiras de limite à ação do grande capital, e sim os pontos 

espaciais locais - ausentes das regulamentações e restrições características dos 

Estados-Nação, contudo prenhes de regulamentações globalizadas. Portanto, a 

metamorfose das relações espaciais contemporâneas, comandadas pela nova rodada 

de compressão–expansão do tempo–espaço, apresenta elementos característicos e 

necessários de processos que se impõem na construção desenfreada de uma sociedade 
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geográfica racionalizada (figura 03).  

 O fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço também se caracteriza 

como grande possibilitador da condição contemporânea da técnica, ou mais 

precisamente, de acordo com Santos (2000), da unicidade das técnicas. Este autor 

enfatiza que no atual período a unicidade das técnicas permite a convergência dos 

momentos em tempo real.  Isso significa que o mesmo momento pode se usado a 

partir de múltiplos espaços e todos os espaços a partir de um só.  

  A propósito da natureza contemporânea do sistema de técnicas, Sá (2005, p. 01) 

pergunta-nos: “que técnicas vêm desenvolvendo os processos das relações sociais 

capitalistas dominantes no presente?” Santos (2000, p. 67) contempla o contexto 

indagador de Sá atribuindo às intencionalidades políticas o conteúdo das técnicas 

quando afirma que: 

 Nas condições atuais, e de um modo geral, estamos assistindo à não-política, 

isto é, à política feita pelas empresas, sobretudo as maiores. Quando uma 

grande empresa se instala, chega com suas normas, quase todas 

extremamente rígidas. Como essas normas rígidas são associadas ao uso 

considerado adequado das técnicas correspondentes, o mundo das normas se 

adensa por que as técnicas em si mesmas também são normas. 
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    Figura 03: diagrama esquemático da nova ordem produtiva no espaço geográfico contemporâneo. 

 

Elaboração da autora. 
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     Destarte, as técnicas que vêm desenvolvendo os processos das relações sociais 

capitalistas dominantes, no período atual, possuem um comando político do poder 

hegemônico que por sua vez, necessariamente, tem que desenvolver um sistema de 

normas técnicas que possa servir como alicerce básico e alimentador do processo 

contínuo de mercadificação do espaço. Sendo assim, o espaço se traduz em 

compressão-expansão quando a política que determina o seu uso é comandada por 

forças poderosas do grande capital que abusam perversamente das condições 

universais e locais dos espaços geográficos.  

     Subjacente ao fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço, também se 

encontra a convergência dos momentos - denominação criada por Santos (2000). A 

convergência dos momentos é um fenômeno geográfico que, na interpretação do 

estudioso Augé (2005), é denominada de “interdependências inéditas” (figura 04). 

Ambas denominações se notabilizam por formar um sistema que se reconhece na 

atualidade como sistema-mundo. Augé discorre sobre o problema histórico, o 

problema espacial e sobre a figura do indivíduo, e reconhece nessas 

interdependências inéditas (ou convergência dos momentos) sintomas que são 

contemporâneos da globalização, e que se traduzem por transformações aceleradas, 

por figuras de excesso do período atual, como demonstra o esboço esquemático a 

seguir. 
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Figura 04: diagrama esquemático das interdependências inéditas conseqüentes da 

supermodernidade, segundo Marc Augé (2005). Organização da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 De acordo com Augé (2005), a superabundância factual está diretamente 

relacionada à superabundância da informação, cuja conseqüência imediata é a 
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acontecimentos acelerados converte-se em problema, pois suprime o significado das 
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sistema de mercadificação capitalista global, se projetará inextricavelmente na escala 

espacial, que se configura como a segunda figura de excesso, expressada por Augé 

(2005). A superabundância espacial se constitui num paradoxo na medida em que é 

correlativa ao encolhimento do planeta ou, como denomina Harvey (2005), à 

compressão do tempo-espaço. É um paradoxo e é uma armadilha, pois o 

encolhimento do planeta se traduz num movimento dialético de expansão das escalas 

espaciais no que se refere ao aumento e multiplicação de signos, normas e instituições 

desenvolvidas e concretizadas territorialmente nessas escalas, por grupos de atuação 

mercadológica, sobretudo global. É nesse contexto e nessa perspectiva que se revela 

aqui o movimento de compressão-expansão do tempo-espaço.  

 No movimento dialético de compressão-expansão do tempo-espaço os conjuntos de 

normas são impostos através de uma política e de um poder econômico que são 

alienígenas, ou seja, se caracterizam por um movimento oposto justamente por sua 

ausência histórica e identitária na escala geográfica explorada. Ademais, ainda que 

determinados grupos hegemônicos não participem do espaço como agentes de 

construção do lugar, são esses que possuem para o próprio prazer, a chave e o uso das 

diversas escalas socioambientais. Assim, é neste sentido que a ausência identitária 

paradoxalmente se constitui em presença mercadológica. 

 Portanto, as figuras de excesso factual e espacial da supermodernidade participam 

de um movimento interativo e recursivo do processo de compressão-expansão do 

tempo-espaço e determinam consequentemente a terceira figura de excesso da 

supermodernidade apontada por Augé (2005), que é a individualização das 
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referências. Essa individualização se caracteriza pelo rompimento do universo de 

sentido dos indivíduos e grupos que se definem verdadeiramente como uma unicidade 

de valores, de critérios e de processos de interpretação, que são os indivíduos e 

grupos pertencentes e construtores da história local do espaço.  

    A convergência dos momentos, o motor único e as interdependências inéditas 

constituem uma convergência de fatores que se traduzem através do conceito de 

compressão-expansão do tempo-espaço. Essa lógica capitalista consiste na 

necessidade de apressar o ritmo de circulação do capital. Para tanto, a condição 

imprescindível é requalificar os horizontes temporais do desenvolvimento, ou seja, 

acelerar o ritmo da mobilidade do capital no espaço geográfico, principalmente uma 

mobilidade sob a forma de regras e normas criteriosamente determinadas. Neste 

sentido, pode-se afirmar que Karl Marx encontra-se prenhe de contemporaneidade 

quando declarou que, 

...O capital impele para além das barreiras e preconceitos nacionais e do 

culto da natureza, bem com [para além] de todas as satisfações tradicionais, 

confinadas, tolerantes e incrustadas de necessidades presentes e da 

reprodução de velhos modos de vida. Ele destrói tudo isso e o revoluciona 

constantemente, fazendo ruir por terra todas as barreiras que impedem o 

desenvolvimento das forças produtivas, a expansão das necessidades, o 

desenvolvimento total da produção e a exploração e intercâmbio de forças 

naturais e mentais. (Marx, Grundrisse, p.410, apud Harvey, p.107, 2005). 

 

 E mais ainda quando afirmou na sua teoria geral que: 

A criação, pelo capital, da mais-valia absoluta [...] depende da expansão – 

especificamente da expansão constante – da esfera da circulação [...] A 
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condição prévia da produção com base no capital é, portanto, a produção de 

uma esfera constantemente maior de circulação. Desse modo, como o capital 

possui a tendência, por um lado, de sempre criar mais trabalho excedente, ele 

possui a tendência complementar de criar mis pontos de troca. (Grundrisse, 

p.410, apud Harvey, p.71, 2006). 

 

 Na atualidade, o ritmo de circulação do capital se traduz como um processo de 

natureza globalizadora que, aparentemente, ninguém controla. Como os poderes 

globais não estão mais vinculados a qualquer lugar específico (alguns estudiosos 

denominam esse fenômeno de extraterritorialidade), o controle é realizado em forma 

de fluxo normativo. Porém, o controle realizado sob a forma normativa não prescinde 

do fixo, do espaço. Portanto, há em curso um sistema de objetos e ações 

inegavelmente territorializado. Estão estabelecidos, nesse caso, dois extremos 

espaciais: a expansão (fixo) e a compressão (fluxo). Tempo e espaço encolhem e 

expandem, sob o ponto de vista do espaço relacional. Bauman (2010) afirma que 

espaço e tempo estão encolhendo apenas no que diz respeito às tecnologias da 

informação, porque estas aceleram as comunicações. No entanto, o que confere valor 

ao espaço é o seu caráter produtivo, dependente de um conjunto de fatores localizados 

no espaço real. Nesse caso, o espaço relacional não pode ser medido apenas na forma 

necessária para atravessar distâncias. O que está em curso, majoritariamente, é um 

jogo de ações políticas de mobilidade e controle hegemônico normativo das escalas 

espaciais geográficas.  
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3. A FUNÇÃO MAJORITÁRIA DO SISTEMA DE FORMAS NORMATIVAS NO PROCESSO 

DE COMPRESSÃO-EXPANSÃO DO TEMPO-ESPAÇO 

 

 Dado o fato de que o fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço não deve 

ser pensado apenas como um fenômeno de superfície geográfica faz-se mister 

compreender que se trata muito mais de um encontro no qual convergem uma série de 

fatores que se interrelacionam. Tais fatores se notabilizam não apenas pela circulação 

mais rápida dos transportes e da informação em rede, mas principalmente pelo 

sistema político de normas correspondentes ao sistema produtivo hegemônico, de 

caráter globalizado. Há, em curso, uma remodelagem das formas de apropriação do 

espaço através de um sistema de formas de regulação; uma regulação que se 

consolida pela mobilidade de práticas privadas em diversas escalas locais 

globalizadas. 

Quando Santos (2007) desenvolveu a idéia de que as formas geográficas difundem 

o capital e mudam as estruturas sociais, seu principal questionamento residiu na 

possibilidade que os objetos geográficos podem ter, quando utilizados sob a 

perspectiva da razão instrumental, de desempenhar um papel tão importante a ponto 

de levar a efeito verdadeiras transformações na sociedade. 

Sendo assim, o sistema de formas utilizado intensamente pelo atual período 

socioeconômico globalizado pode modificar a formação socioeconômica de uma 

determinada escala geográfica através da transferência de formas normativas que são, 
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sobretudo, espaciais. E são espaciais por realizarem uma função direta nas qualidades 

singulares naturais e sociais das escalas locais onde se efetivam. Desse modo, a ação 

direta de imposições de formas normativas alienígenas, em determinada estrutura 

espacial, pode facilmente distorcer o conjunto de ações que foram planejadas e 

estabelecidas pelos próprios grupos locais. Todavia, as normas, enquanto formas, 

significam apenas um objeto em si. No entanto, o processo que determina o uso das 

formas normativas se configura claramente como um processo orientado por um 

sistema de ações políticas carregadas de intencionalidades, e essas se caracterizam 

atualmente como um conjunto de fatores que compõem a nova rodada de 

compressão-expansão do tempo-espaço. 

    Novamente, a tensão entre fixos e fluxos – que pode ser interpretada como o 

movimento de compressão-expansão do tempo-espaço - é visível nessa condição, pois 

o papel que o Estado-nação pode exercer de forma soberana quanto à fixidez de 

normas produzidas localmente é ameaçado pelo movimento fluido do sistema 

hegemônico mundial do capitalismo contemporâneo. É assim que Bauman (2003) 

compreende – apesar de cético quanto à reação que o Estado-nação pode promover - 

quando afirma que não há escolhas para os governos dos Estados, pois esses têm que 

abrir mão do controle dos processos estruturais socioeconômicos para entregar 

facilmente aos grupos hegemônicos capitalistas, que são forças de mercado 

extraterritoriais. Dessa forma, as normas e regras da globalização, que se expandiram 

por todo o planeta, foram consolidadas, de fato, na década de 1990. De acordo com 

Hoogvelt  (1997, apud, Castells, 2005, p. 181), 
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Os céticos no debate da globalização davam muita importância ao exercício 

contínuo, de fato em alguns casos obviamente aprimorado, da soberania e da 

regulamentação pelos governos nacionais. Não obstante, grande parte dessa 

regulamentação não resulta em mais do que regulamentação para a 

globalização. 

    No entanto, George (1975) já preconizava essa condição normativa imposta ao 

movimento do tempo e do espaço antes mesmo de se constituir num amplo exercício 

efetivado no mundo globalizado quando afirmou que o espaço corretamente 

arrumado, o espaço pensado em bases unicamente econômicas é aquele em que se 

perde menos tempo no processo de produção e na vida econômica e social. A 

apreciação das relações entre o espaço e o tempo passa, na concepção desse geógrafo, 

pelo estudo da organização dos orçamentos de tempo das empresas e das pessoas 

quando afirma que, 

  a conseqüência mais geral e mais universal dessa globalização do espaço 

pela extensão, em vastíssimas áreas, da influência técnica, econômica e 

sociológica da civilização industrial, é a passagem do espaço para a categoria 

dos bens raros, que se disputam e se tornam, por conseguinte, objeto de 

concorrência e, como tal, sofrem contínua tendência para a alta, congelando 

muitas iniciativas para fins sociais. (GEORGE, 1975, p. 140). 

O fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço guarda forte relação entre o 

sistema regulatório e o fenômeno contemporâneo denominado de cognoscibilidade do 

planeta. Para Santos (2000, P. 31), autor dessa expressão, “o período histórico atual 

vai permitir o que nenhum outro período ofereceu ao homem, isto é, a possibilidade 

de conhecer o planeta extensiva e aprofundadamente”. A cognoscibilidade do 

planeta é traduzida por Castells (2005, p. 119) como uma sociedade que funciona em 
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rede e que tem a capacidade de elaborar e desenvolver mecanismos novos na 

economia, baseados no conhecimento. Segundo o referido autor, “uma nova 

economia surgiu em escala global no último quartel do século XX.” Castells 

denomina essa nova economia de informacional, global e em rede e afirma que é o 

espaço que possibilita a organização de todo o processo estrutural dessa nova 

economia. Nesse caso, somente é possível aos agentes hegemônicos globais 

organizarem uma sociedade em rede - sob a égide da produtividade e competitividade 

- num dado espaço geográfico. 

 Portanto, a cognoscibilidade do planeta manifesta-se na criação, no processamento 

e na aplicação de informações baseadas em conhecimento e, sendo assim, permite que 

todas as estruturas das principais atividades produtivas e seus respectivos 

componentes aterrissem, explorem e se expandam numa determinada escala espacial 

local, pois é possível convergir o tempo dessa respectiva escala com o mesmo tempo 

de comando das operações dos agentes econômicos da escala global (figura 05). 

O pensamento desenvolvido por Santos (2000) sobre a cognoscibilidade do planeta 

relaciona a acumulação econômica e a exploração material a um novo tipo de sistema 

de produção do espaço geográfico baseada no conhecimento. Dessa forma, a 

cognoscibilidade do planeta, que gera superabundância factual, passa a ser, para os 

atores hegemônicos do sistema capitalista, um recurso técnico-científico-

informacional indispensável ao desenvolvimento de suas atividades produtivas. 

Sendo assim, na lógica do sistema capitalista quem é detentor dos recursos mais 

avançados de produtividade compete vantajosamente com os produtores que não 
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dispõem da mesma oportunidade. Esse fato gera, inquestionavelmente, um arranjo 

espacial seletivo e consequentemente desigual entre os diversos grupos produtivos de 

determinado local, pois são os grupos hegemônicos transnacionais os detentores dos 

recursos produtivos mais modernos. 

Figura 05: Diagrama esquemático do fenômeno geográfico contemporâneo de 

cognoscibilidade  do espaço global concebido por Santos (2000). Organização da autora. 
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 Destarte, para a necessária aplicação das tecnologias de ponta, é preciso partir em 

busca do espaço sem fronteiras que garanta a atuação livre das grandes empresas 

capitalistas. Para tanto, os espaços nacionais precisam diminuir sua soberania e 

atender às exigências externas de abertura indiscriminada dos seus próprios 

mercados. Essa é a condição sine qua non dos gestores do mercado transnacional. Tal 

situação converte-se na separação indiscriminada entre políticas públicas de governo 

e mercado, o que leva as organizações transnacionais a reestruturarem as funções do 

Estado-nação para que este possa atender aos seus comandos através de 

regulamentações e desregulamentações (figura 06), de caráter globalizado, que atenda 

legalmente aos seus propósitos de exploração territorial. Assim, sobre a condição 

normativa da economia globalizada, Sá (2005, p. 123), afirma que: 

... parece inexistir, ou existir fragilmente uma conexão normativa entre o 

mercado e o Estado, o interno e o externo, o novo e o velho, pois o espaço 

público é tomado como privado, o privado como público; as normas externas 

são tomadas como internas e as internas são simplesmente transgredidas.  

   Portanto, os direitos nos domínios de construção do mercado da regulação espacial 

são determinados pela política econômica legislativa externa ao Estado-nação. A 

quebra das fronteiras nacionais para atender à expansão mercantil dominante interfere 

nas condições de exercício das liberdades produtivas dos grupos que possuem 

identidades locais impedindo, dessa forma, qualquer autonomia regulatória do espaço 

local. (Figura 06). No entanto, não são os simples mecanismos econômicos que 

dominam as condições de inscrição no espaço das atividades capitalistas. Há no meio 

desse jogo de dominação espacial o evidente papel exercido pelo Estado.  
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     Para Bauman (2003), a desregulamentação se configura como um grande princípio 

estratégico utilizado como uma verdadeira arma por quem detém o poder. No entanto, 

esses mesmos detentores evitam obedecer a qualquer tipo de forma normativa que 

possa restringir as suas próprias liberdades de movimento no tempo-espaço. Assim, 

em acordo com o pensamento de Bauman, Santos (2000, p. 127) considera que, 

O funcionamento dos espaços hegemônicos supõe uma demanda desesperada 

de regras; quando as circunstâncias mudam e, por isso, as normas 

reguladoras têm de mudar, nem por isso sua demanda deixa de ser 

desesperada. Tal regulação obedece à consideração de interesses 

privatísticos. 

 

             Figura 06: esboço esquemático readaptado de Castro (2005, p. 240). 
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Compreende-se que a inserção privada no espaço social pode ser realizada por uma 

estratégica mediação, que é a mediação regulatória. É essa forma de sistema 

normativo hegemônico que possibilita o direito de propriedade e os constrangimentos 

administrativos que regulam o poder de disposição dos grupos produtores locais, que 

comprimem o espaço, acelerando esses processos e, contrariamente, expandem esse 

mesmo espaço local de relações sociais e de produção, determinando a multiplicação 

e a fragmentação de estruturas fixas concretas. 

    Por tudo isso, com muita propriedade, Massey (2008, p. 24) lança um desafio 

mediante essa nova ordem mundial, tratada aqui como o fenômeno de compressão-

expansão do tempo-espaço, indagando o seguinte: 

... e se...? E se nos recusássemos a expressar espaço em tempo? E se 

ampliássemos a imaginação da única narrativa para oferecer espaço 

(literalmente) a uma multiplicidade de trajetórias? Que tipos de conceituação 

de tempo e espaço e de suas relações isso poderia revelar? 
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CAPÍTULO II 

 

PETROLINA (PE)-JUAZEIRO (BA): UM PÓLO XÉRICO DE IRRIGAÇÃO 

 

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

  O Pólo Xérico Petrolina-Juazeiro apresenta características físico-

geográficas, especialmente bioclimáticas, que o individualizam no Sertão nordestino. 

Trata-se de um espaço geográfico com expressiva semiaridez e uma topografia 

caracterizada pelo predomínio de uma ampla superfície de erosão plio-pleistocênica, 

do tipo pediplano. Nesse pediplano, o rio São Francisco, como nível de base, 

controlou a esculturação da paisagem geomorfológica regional e contribuiu, por 

ocasião de suas enchentes periódicas, para a formação de solos aluviais, bastante 

utilizados, atualmente, pela agricultura de exportação. 

     O emprego da classificação bioclimática de Gaussen, adaptada ao Brasil por 

Galvão (1967), ou seja, aquela que se baseia na pesquisa do clima biológico, permite 

incluir o referido Pólo no domínio do clima Bixérico (figura 07), isto é, do clima 

Tropical Mediterrâneo com duas estações secas. As condições geomorfológicas 

(ampla depressão semiárida) aliadas aos complexos mecanismos da circulação 

atmosférica que agem no Médio São Francisco determinaram, para a área, o 

predomínio do subtipo climático Termobixérico acentuado (Tropical Mediterrâneo 

com duas estações secas).  O índice xerotérmico da área, que fornece informações 
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sobre o número de dias biologicamente secos, ao longo dos meses secos, atinge 

valores entre 150 e 200, e o período de estiagem atinge mais de 08 meses no ano. O 

máximo de intensidade da seca se verifica no mês de setembro e outubro.   A 

precipitação média anual se situa em torno de 500 mm. 

O Trópico Semi-Árido brasileiro, de acordo com Ab „Sáber (1974), é uma área que 

pode ser considerada como, claramente, de caráter azonal. Um dos raros exemplos de 

domínios morfoclimáticos intertropicais localizados em latitudes subequatoriais. 

Portanto, não faz parte do segmento de um cinturão zonal de áreas semiáridas. As 

razões da presença de semiaridez no Nordeste brasileiro devem-se basicamente à 

circulação atmosférica, sobretudo, e à topografia. Segundo Jatobá (1996), o semiárido 

nordestino é fruto do estabelecimento permanente na região de uma massa de ar 

“tépida” estável e, portanto, seca. Esse índice de chuvas é bastante irregular no tempo 

e no espaço, o que bem caracteriza ambientes semiáridos, e denuncia o 

estabelecimento durante a maior parte do ano de um sistema atmosférico de altas 

pressões e de ar subsidente.   Esse anticiclone origina-se numa área bem distante da 

área investigada no presente trabalho. A área de origem é sobre o Atlântico, entre o 

Brasil e a África, nas latitudes próximas de 30ºS. A parte oriental desse anticiclone 

semifixo parece tangenciar o deserto do Kalaari Africano.  Depois migra em direção 

ao território brasileiro sobre uma superfície oceânica mais fria, o que garante a 

estabilidade do sistema atmosférico. No Nordeste e particularmente no Pólo xérico 

Juazeiro-Petrolina, há uma projeção da aridez do sudoeste africano.  Os geógrafos 

pernambucanos Gilberto Osório de Andrade e Rachel Caldas Lins, já na década de 
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1970 defendiam esse ponto de vista que hoje, com o avanço propiciado pelas imagens 

de satélite meteorológicas, cada vez mais, mostra-se verdadeiro. 

   O regime de chuvas dominante no Pólo é de chuvas de verão, às vezes retardadas 

para início de outono. Esse regime, na área, é uma decorrência dos avanços, nessas 

estações, de sistemas atmosféricos de baixas pressões e convectivos. 

Historicamente, esses sistemas são associados aos avanços de uma massa de ar 

equatorial, a Massa Equatorial Continental e também às incursões da Zona de 

Convergência Intertropical. Sobre o pólo xérico referido instala-se quase que 

permanente um sistema atmosférico anticiclone ao qual se associam os alísios de 

sudeste. Esse ar de altas pressões possui duas camadas distintas e que assumem um 

papel importante nas condições geoambientais da área. Há uma camada de ar 

inferior menos quente separada da camada superior quente e seca. Define-se assim 

uma zona de inversão térmica que, aliás, se estrutura na própria área em que o ar 

dos alísios se origina remotamente. Quanto mais baixa se encontra a zona de 

inversão, mais seco é o lugar. Assim, apesar de atravessar, por um longo trajeto, 

uma massa oceânica, o ar dos alísios é forçado a descer na Depressão do São 

Francisco e com isso há um considerável decréscimo nos valores de umidade 

relativa e se configura o pólo xérico.    
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Figura 07: mapa de classificação climática bixérica, segundo Gaussen. Região onde se 

localiza o pólo Juazeiro-Petrolina, apontado pela seta. 

Fonte: Galvão, 1967.                                                               ESCALA: 1: 2 500 000 
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2.2 OS PRIMÓRDIOS DA AGRICULTURA IRRIGADA NO PÓLO XÉRICO  

  O pólo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) destaca-se economicamente como um pólo 

de desenvolvimento tecnológico da fruticultura irrigada. A área total irrigada é de 

120.000 hectares (dados de 2005, CODEVASF) e as frutas tropicais produzidas 

atraem para esse pólo o interesse mundial de investidores e produtores, como Estados 

Unidos, países da Europa e Japão. Abrange quatro municípios do Estado de 

Pernambuco - Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó; e quatro 

municípios do Estado da Bahia: Juazeiro, Casa Nova, Sobradinho e Curaçá, abrigando 

um total de 1008.198 habitantes em 33.947,78 mil quilômetros quadrados, segundo o 

IBGE (2000). 

A construção desse complexo de agricultura irrigada tem um caráter histórico. No 

entanto, devido à conjuntura de forças políticas e financeiras atuando nessa região, foi 

institucionalizado, em 1996, por políticas públicas federais, um recorte territorial com 

a denominação de Pólo de Desenvolvimento Integrado. 

A metodologia utilizada para a seleção dos municípios que fazem parte hoje do pólo 

Petrolina – Juazeiro foi elaborada utilizando-se cinco variáveis que, em conjunto, 

representariam o processo de dinamização econômica. Esse modelo classificatório 

compõe parte do documento desenvolvido pela equipe técnica do Banco do Nordeste, 

em parceria com segmentos do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil 

organizada. O documento considerou: 
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a) número de hectares irrigados pelo setor público; 

b) quantidade de “megawatts” consumidos na área rural; 

c) valor bruto da produção agropecuária; 

d) valor bruto da produção agropecuária por quilômetro quadrado; 

e) valor financiado pelo Programa de Irrigação do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE – Proir). 

   A área do submédio São Francisco vem passando por grandes transformações desde 

a década de 1970. Foi a partir desse período que a agricultura tradicional, praticada 

com técnicas rotineiras e limitada à escala local de abastecimento, veio 

gradativamente sendo substituída por uma agricultura moderna com a utilização de 

uma tecnologia avançada e aberta ao mercado. Segundo Andrade (1983, p.22), três 

fatos mudaram de forma violenta as perspectivas regionais na segunda metade do 

século XX nessa área: “a construção de usinas hidrelétricas, a intervenção governamental 

direta e a implantação de programas agropecuários subsidiados, provocando tanto a ação 

de empresas com grandes projetos como a implantação de uma tímida política de 

colonização”. 

Durante o governo Vargas, a unidade do território nacional tornou-se o recurso 

simbólico fundamental para a legitimação do Estado e da política territorial (Becker e 

Egler, 1992). Foi nesse período que, alegando-se a necessidade de implementar uma 

infra-estrutura moderna ao Brasil,  inaugurou-se o plano Salte, com a perspectiva de 

desenvolver os setores de saúde, alimentação, transporte, energia e educação. Foi 

graças à verba liberada por esse plano que se constituiu a CHESF – Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco.  
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    Com a redefinição do capitalismo mundial, o governo Kubitschek (1956-1960) 

também redefiniu e implantou a dependência econômica do Brasil, adotando novos 

padrões financeiros, com a escolha da internacionalização da economia brasileira 

através de investimentos diretos. Foi estabelecido, então, que o capital privado 

nacional, o capital estrangeiro e o capital estatal formariam as bases do modelo 

denominado “tripé”.  Essa associação, controlada diretamente pelo governo estatal, 

culminou no grande projeto de planejamento denominado Plano de Metas, enfeitado 

por um discurso de base nacionalista. Segundo Becker e Egler (op cit, p. 86), 

O discurso nacionalista tentou engajar a sociedade toda num processo de 

capitalismo nacional, ocultando a contradição da abertura da economia. O 

território foi tanto um instrumento quanto um produto do capitalismo 

nacional, através das estratégias espaciais implícitas e explícitas do Estado. 

Surgiu o planejamento regional.  

  Foi nesse contexto que surgiu a Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), criada em 1959, com a alegação de reduzir as desigualdades 

regionais entre Sudeste e Nordeste. Através de recursos subsidiados geridos pela 

SUDENE houve grande estímulo ao investimento para projetos de irrigação e 

industrialização.  

No início da década de 1970, o governo militar do Estado Nacional planejou atuar 

em escalas sub-regionais através da implantação de pólos de crescimento, adotando 

dessa forma, o pensamento de Perroux. Becker e Egler (op. Cit. P. 148) mais uma vez 

esclarecem que: 

 Sob a perspectiva da acumulação capitalista, a ideologia dos pólos de 

desenvolvimento mostrou-se o modelo mais adequado para a organização do 
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território proposta pelo estado autoritário, uma vez que envolvia a criação de 

locais privilegiados, capazes de interligar os circuitos nacionais e 

internacionais de fluxos financeiros e de mercadorias. 

A partir desse período, a região do submédio são Francisco passou a contar com as 

ações de várias instituições, programas e projetos governamentais que impulsionaram 

a economia local de agricultura irrigada. Conforme Silva (2001, anexo, p.02), “as 

ações da SUDENE, BNB, Codevasf, Embrapa e de outros órgãos públicos envolveram a 

dotação de infr-estrutura, a concessão de incentivos fiscais e financeiros para a iniciativa 

privada, além de estudos, pesquisas e apoio técnico”.  

Uma ampla diversidade de processos do capitalismo contemporâneo vem 

revolucionando as qualidades objetivas do pólo xérico Petrolina-Juazeiro e, 

conseqüentemente, acelerando o ritmo de vida nessa escala. Há um nítido processo 

em curso de um conjunto de fatores voltados para a remoção de barreiras espaciais - 

entendidas essas como um conjunto de normas hegemônicas de caráter globalizado 

sendo efetivadas nesse pólo. O paradoxo é que esses fatores tendem a produzir 

espaços particulares e desiguais. 

Nas décadas de 80 e 90, um intenso processo de metamorfose produtiva no pólo 

Petrolina- Juazeiro, através da expansão da fruticultura irrigada, modificou 

consideravelmente a conjuntura que envolve toda a dinâmica do espaço e do tempo 

nesse pólo xérico. Instala-se nessa área uma agricultura científica globalizada com 

uma importante demanda de bens científicos (sementes, inseticidas, fertilizantes, 

corretivos), assistência técnica (Santos, 2000, p.89) e ampliação de novas estruturas 

de transporte.  
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Sá (1991) foi quem pioneiramente vislumbrou os processos de globalização em 

ascensão no pólo xérico, nos finais da década de 1980. Esse estudioso estabeleceu 

uma ampla correspondência entre a agricultura irrigada no Nordeste brasileiro e o 

desenvolvimento de uma economia internacional em um lugar criado por políticas 

estatais de desenvolvimento. O autor analisa os espaços de fluxos correspondentes à 

venda in natura do tomate (produzido no pólo nessa época) para mercados nacionais 

e internacionais. Considera o peso crescente do capital nesse pólo, cuja essência 

reside na expropriação do trabalho e na expansão incessante dos mercados 

historicamente influenciadores da divisão espacial do trabalho. Atribui a 

subordinação dos pequenos produtores de tomate à vinculação destes com a cultura 

exploradora de um dispendioso aparato técnico. O desenvolvimento e a modernização 

tecnológica beneficiaram muito pouco os pequenos produtores, pois a maior parte 

destes, segundo o autor, vive em condições iguais ou piores que os demais produtores 

das áreas de sequeiro do semiárido  nordestino. Sá (op cit) indaga sobre a 

conveniência da modernização nesse local, pois a expansão do comércio e seu reflexo 

no espaço geográfico só têm multiplicado os diversos espaços sociais subordinados 

do referido pólo. 

Apesar do propalado dinamismo econômico do pólo xérico Petrolina – Juazeiro, a 

modernização conservadora, inaugurada durante o período de planejamento estatal 

militar nessa área, continua, em essência, perpetuando a situação econômica e social 

de acumulação de riqueza e aumento de pobreza. Segundo Ribeiro (2003), no 

Município de Juazeiro, em 2000, mais de 65% dos responsáveis pelo domicílio 
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declararam não ter rendimento ou perceberem até 02 salários mínimos. Esse 

contingente, somado ao que ganha mais de 02 salários mínimos até 05 salários 

mínimos, corresponde a pouco  mais de  85% do total de responsáveis pelo domicílio 

no município de Juazeiro, ainda em 2000. Igual quadro revela-se em todos os outros 

municípios da Região.  

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do pólo Petrolina-Juazeiro, durante as 

reivindicações de campanha salarial de dezembro de 2005, exigiu além de um piso 

salarial de R$ 360.00, condições de trabalho que sejam compatíveis com o 

proclamado dinamismo econômico. Em depoimento de campanha, o presidente do 

sindicato de trabalhadores, Agnaldo Meira, expôs: “entendemos que é inadmissível 

que as frutas sejam exportadas em dólar, yen e euro, enquanto o salário dos 

trabalhadores seja pago em real e em valor abaixo de suas necessidades”. (Boletim 

informativo, dezembro de 2005). O quadro de exigências do sindicato continha, 

dentre outras, as seguintes propostas: 

1 Redução de jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais; 

2 Saúde da mulher; 

3 Equipamentos de proteção individual; 

4 Água fresca, potável e suficiente e instalações sanitárias no local de trabalho; 

5 Transporte seguro e gratuito; 

6 Refeitórios, alojamentos, abrigos; 

7 Cuidados nas aplicações de agrotóxicos (figura 08); 

8 Participação nos lucros e resultados. 
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Figura 08: trabalhadores no cultivo da uva sem o devido equipamento de  proteção individual 

e os cuidados na aplicação de agrotóxicos. Fazenda Garziera, Município de Lagoa Grande. 

 

 

Foto da autora. 

 

2.3 O PÓLO XÉRICO: UMA NOVA REPRESENTAÇÃO NATURAL PARA O DISCURSO 

DAS VANTAGENS COMPARATIVAS 

O fator climático caracteriza-se como um importante elemento para o 

desenvolvimento dessa região, pois o fenômeno natural de semi-aridez transgride, 

nesta fase histórica, o entendimento de região enquanto configuração orgânica. Esse 

complexo xérico não mais se qualifica como região problema, mas como área de 

fundamental importância no capitalismo contemporâneo, uma vez que, sendo irrigado 
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por um rio perene, o rio São Francisco, (Figura 09), que banha essa área, e tendo 

luminosidade o ano todo, reúne elementos singulares à produtividade da fruticultura, 

possibilitando, dessa forma, vantagens comparativas e competitivas, tão 

imprescindíveis ao exercício das atividades globalizadas.  

Figura 09: Bacia Hidrográfica do São Francisco, com a localização aproximada do pólo 

xérico. 

 

Fonte: Codevasf. 2008. 

O pólo xérico apresenta-se, agora, como um espaço físico, de condições objetivas, 

que não pode mais ser ignorado. Assiste-se, desde então, segundo Elias (2006, p. 34), 

... a radical mudança do discurso sobre as possibilidades econômicas do 

semiárido, notadamente sobre os seus vales úmidos...construindo-se um novo 

imaginário social sobre estas áreas, consideradas agora com várias vantagens 

comparativas, para as quais se vislumbram amplas oportunidades para o 

agronegócio globalizado, em especial, de frutas tropicais... (ELIAS, 2006, p. 

34). 
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 De acordo com o Jornal da Feira Nacional de Agricultura Irrigada  (Fenagri, 2007), 

o pólo de fruticultura irrigada Petrolina – Juazeiro foi destaque no jornal americano 

New York Times (edição de 15 de maio de 2007). A publicação do jornal afirma 

como vantagem comparativa dessa região geográfica (figura 10) o sol que brilha o 

ano todo, pois o Vale do São Francisco tem 12 horas de sol por dia, em contraste com 

Bordeaux na França, que tem 12 horas de sol, somente no verão.  

Figura 10: esboço esquemático das vantagens comparativas da fruticultura irrigada no Semi-

Árido do Nordeste brasileiro. 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2006. 

 Com o desenvolvimento da produção de uva no pólo, grandes grupos empresariais 

de dentro e fora do país vêm investindo maciçamente na produção de vinhos finos em 

larga escala. Esse fato modifica a concepção socioambiental de que somente as 

regiões de clima temperado, que estão localizadas entre os paralelos 30º e 45º de 

latitude norte e 30º e 45º de latitude sul, poderiam cultivar a uva para produção de 

vinhos. O semiárido do Nordeste brasileiro passa a ser, até então, o único no mundo 

que produz vinho localizado entre os paralelos 8º e 9º de latitude Sul (figura 11).  
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Figura 11: Utilização da logomarca como produto cognoscível de valorização das condições naturais 

através das particularidades do lugar (paralelo 8º latitude sul). Fazenda no Município de Lagoa Grande. 

 

 

Foto da autora. 

     Sobre a produção de vinhos e as vantagens mercadológicas diferenciais 

socioambientais, um estudo realizado por Cacciamali (2004) definiu num quadro 

específico duas regiões que se destacam na produção vitícola: Petrolina, no semiárido 

brasileiro e Tierra Amarilla, no litoral desértico do Chile.  A ocupação dos dois 

territórios ocorre em um ambiente de escassez de recursos naturais que limitam o 

desenvolvimento de atividades econômicas, e das agrícolas, em particular (figura 12). 

Nesse sentido, as duas localidades se constituem em estudos de casos de territórios 

construídos por instituições e atores sociais que criaram vantagens competitivas e 

ocuparam espaços econômicos relevantes na produção vitícola das respectivas 
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economias nacionais, e da economia internacional, especialmente no caso do 

território chileno (CACCIAMALI, et al, 2004). 

Figura 12: Recursos naturais de Petrolina e Tierra Amarilla 

FATOR TIERRA AMARILLA PETROLINA 

 

Clima 

 

Desértico Litoral. 

Temperatura média anual 

 de 16,1ºC; umidade relativa 

do ar de 74% 

 

 Semiarido. Temperaturas médias anuais de 23º a 27º C. 

 

Solo 

 

Difícil condução para 

atividades agrícolas.  

Solo raso e extremamente 

pedregoso. 

 

Difícil condução para atividades agrícolas. Solo raso e 

arenoso. 

 

Recursos hídricos 

 Superficiais 

 

Margem direita do Rio Copiapó.  

Vazão média de 1.9 m³/ segundo 

 

Margem esquerda do rio São Francisco. Vazão média de 

2.700 m³/segundo. Potencial para irrigar 3 milhões de 

hectares. 

  

Fonte: modificado de Cacciamali et al, 2004. 
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CAPÍTULO III 

 

 

A FRUTICULTURA IRRIGADA EM PETROLINA-JUAZEIRO: UM PÓLO XÉRICO 

EM PROCESSO DE COMPRESSÃO-EXPANSÃO DO TEMPO-ESPAÇO 

 

 

 

3.1 A COMPRESSÃO DO TEMPO-ESPAÇO NA MOBILIDADE 

 

 

3.1.2. A CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE REMOÇÃO DE BARREIRAS ESPACIAIS 

ATRAVÉS DO SISTEMA REGULATÓRIO ESPACIAL GLOBALIZADO 

 

 

    O conjunto de normas elaboradas fora do contexto local, e impostas como 

mediação material dos processos político-econômicos no pólo xérico estabelece, de 

forma majoritária, uma compressão do tempo-espaço, visto que se constituem como 

normas que não permitem à escala local, em sua maior parte, acompanhar a forma 

acelerada da política alienígena de normas e regras. Isso gera uma enorme tensão 

entre o tempo dos fenômenos a que os produtores locais devem forçosamente adaptar-

se. Esses diferentes sentidos de tempo, cuja compressão vem de fora, podem 

desencadear sérias conseqüências, pois a perspectiva temporal implica numa 

compressão da mobilidade normatizadora de processos espaciais, e isso afeta 

materialmente as decisões tomadas na escala local. (Figura 13). 
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 Figura 13: Esboço esquemático da compressão do tempo-espaço no pólo xérico. 

 

Elaboração da autora. 

 

 

 
 

Normas de certificação 

 

 

Superação de barreiras.  

Acesso do mercado ao pólo 

xérico 
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Mobilidade acelerada  de 

formas normativas mediante a 
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JUAZEIRO 
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 Consequentemente, sob a perspectiva de aceleração da mobilidade dos processos 

espaciais, o pólo é tratado como um atributo que só pode ser apreendido se for 

enquadrado num conjunto de normas de certificação determinado por grupos 

hegemônicos globalizados. Nesse sentido, o tempo-espaço é usado para regular a vida 

socioeconômica dessa escala local e, por conseguinte, forjar conceitos com sentidos 

territoriais politicamente corretos. O conjunto majoritário de normas é interpretado de 

maneira confusa, inclusive na retórica política, como um único padrão socioambiental 

da inelutável direção de compressão do tempo-espaço. Segundo o presidente do 

Univale, José Gualberto de Almeida,  

com esta importante ferramenta de propriedade, passaremos a agregar ao 

nosso produto, além de uma marca, um selo de qualidade que reúne a um só 

tempo, reputação, reconhecimento dos consumidores, evolução das 

tecnologias e vantagens comerciais. (JORNAL DA FENAGRI, 2007). 

 

 Esse sentido único e objetivo do tempo e do espaço, com base na compressão, 

marginaliza as múltiplas trajetórias espaciais possíveis que foram construídas e se 

constroem dentro do processo produtivo dos grupos locais. Portanto, todas as 

concepções objetivas do tempo e do espaço estão subordinadas a essa construção 

revestida de regras, com aplicação acelerada, a uma concepção particular do único 

modelo político e econômico globalizado, ainda em curso. 

    A compressão do tempo-espaço na mobilidade requer também o avanço do sistema 

de objetos e sistema de ações científicas, técnicas, administrativas, burocráticas e 

racionais, porém com prerrogativas de produção e de consumo com base no modelo 
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de acumulação capitalista. Para tanto, há que se desenhar um arcabouço normatizador 

que represente conceitualmente a legitimidade desse sistema no tempo e no espaço. 

Esse processo normatizador diverge notavelmente das capacidades e interesses de 

grupos diversos que representam o pólo. 

    Nesse sentido, as barreiras espaciais são quebradas quando, de forma impositiva, os 

grupos hegemônicos globalizados impõem um tempo-espaço apenas contingente para 

o processo de ação produtiva, recebedor de um conjunto de normatizações 

espacialmente representado de modo a garantir a acumulação capitalista pretendida. 

    A fruticultura irrigada do pólo Petrolina-Juazeiro está se adequando às exigências 

dos mercados consumidores cujos conceitos são marcadamente desenvolvidos pela 

cultura consumidora globalizada de alimentos. Essa cultura compõe um quadro de 

valores sociais, políticos e econômicos e esses, por sua vez, devem ser agregados aos 

produtos, como por exemplo: possuir responsabilidade socioambiental, segurança, 

sabor, aparência e capacidade nutritiva. Deriva desse contexto a necessidade de 

desenvolver um sistema de normatização, de caráter mundial, que possa garantir tais 

exigências (figura 14). Assim, ao sabor das exigências dos grupos hegemônicos do 

mercado global, os agentes do setor público e privado do Estado brasileiro têm se 

empenhado para que as frutas brasileiras possam atender aos mais diversos requisitos 

sanitários e de qualidade.  
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Figura 14: Selo e certificado de conformidade com as normas exigidas pelos grupos   hegemônicos do 

mercado internacional. Embaladora de frutas localizada  na Fazenda Boa Esperança, Município de 

Petrolina. 

 

 

 

       Foto da autora. 

 

No final da década de 1980, os produtores do pólo xérico começaram a receber 

visitas de técnicos do Departamento de Agricultura norte-americano USDA (United 

States Department of Agriculture) para estudar as características geográficas do pólo, 

a tecnologia realizada no setor produtivo e as condições sanitárias das frutas. 

Foi implementado também no pólo de agricultura irrigada Petrolina- Juazeiro o 

sistema normatizador denominado de Certificação de Frutas, que deverá garantir ao 

mercado consumidor que o produto está correspondendo ao que determina os órgãos 

públicos oficiais do Estado-nação como o IBAMETRO - Organismo Certificador 
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autorizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO) que envia equipe especializada para proceder às auditorias de 

avaliação do processo produtivo. De acordo com o IBAMETRO (2007), esta 

verificação pode ser realizada até mesmo nas empresas embaladoras (as packing-

houses). Depois da verificação, se os produtos forem aprovados em todos os estágios 

do processo produtivo, o produtor recebe o atestado de conformidade. Terminado o 

processo, as embaladoras passam a utilizar o selo e o certificado de conformidade 

com as exigências do mercado hegemônico. Segundo o IBAMETRO (2007), os 

benefícios dessa certificação de frutas podem ser atestados através dos seguintes 

resultados: 

1 Superação de barreiras de acesso ao mercado internacional; 

2 Maior competitividade nas vendas internas; 

3 Redução média de 40% nos custos com agroquímicos; 

4 Melhor organização e limpeza das áreas de plantio; 

5 Melhor controle através do sistema de registro e rastreabilidade da produção. 

 A mudança tecnológica nessa escala, por meio das formas normativas afeta todas as 

configurações territoriais fixas. Os galpões de embalamento, no pólo, em período de 

safra, são ocupados por agentes intermediários para verificarem os padrões de 

qualidade e o atendimento das exigências normativas. A ausência do atendimento 

cobrado pela certificação de qualidade significa, em muitos casos, não exportar para 

os mercados consumidores. 
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Os detalhes normatizadores dos procedimentos referentes às qualidades internas e 

externas das frutas para exportação são cuidadosamente verificados pelas instituições 

públicas do Estado-nação para atender às exigências do mercado globalizado. A 

indicação da procedência das frutas e de todo o processo produtivo é obrigatória, caso 

contrário, o produtor não recebe o conceito de Produção Integrada, que foi 

desenvolvido em 1980 por alguns países da Comunidade Européia (atualmente União 

Europeia), com base nos princípios da Organização Internacional de Luta Biológica 

(OILB). A pressão normatizadora do mercado globalizado é também acompanhada 

pelos Estados Unidos, que em 2002 estabeleceram a Lei de Bioterrorismo, implantada 

por ocasião dos temores políticos ocorridos depois do atentado terrorista neste país, 

em 11 de setembro 2001. A lei do Bioterrorismo, oriunda dessa conjuntura, constitui-

se num conjunto de regras rigorosas no que concerne à comercialização e importação 

de alimentos. Essa normatização tenta evitar a possibilidade de uso de alimentos 

como via de contaminação microbiológica ou química (Anuário Brasileiro da 

Fruticultura, 2007). 

Ademais, para assegurar a exportação de frutas para os Estados Unidos, os 

produtores também devem conquistar o certificado do Departamento de Agricultura 

desse país que exige a apresentação do monitoramento do plantio à colheita, à 

estocagem e ao empacotamento. Os EUA também exigem o controle contra a mosca-

da-fruta (o system approach) para que possam fazer a negociação. Durante todo o 

processo de negociação, o órgão estatal responsável para desenvolver pesquisas e 

testes de laboratório para identificação de mosca das frutas, foi a Embrapa. Já a 
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Valexport teve a incumbência de implantar o programa no pólo xérico e, mais um 

órgão estatal – o Ministério da Agricultura Brasileiro -, ficaria responsável por 

supervisionar o Programa sob a exigência de enviar relatórios trimestrais para o 

USDA. 

Para atender às exigências advindas desse contexto mundial, o Brasil, através do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), criou o sistema de 

Produção Integrada de Frutas (PIF), instituído oficialmente em 20 de setembro de 

2001, pela Instrução Normativa Mapa nº 20. Os documentos que compõem o PIF são 

resultados de um trabalho conjunto entre o Mapa e o Inmetro. De acordo com o 

Anuário Brasileiro de Fruticultura (2007), as normas técnicas do PIF abrangem 15 

áreas temáticas, grade de agroquímicos, cadernos de campo e de pós-colheita e lista 

de verificação (no campo e na empacotadora). Figura 15. 

 Figura 15: Sistema de Produção Integrada de Frutas (PIF) localizado na Fazenda Boa Esperança em 

Petrolina. Foto da autora. 
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Em setembro de 2003 o PIF foi ampliado com a participação de diversos agentes e 

instituições como o Sebrae, Embrapa-Cpatsa –Mapa e Codevasf – Distrito de 

irrigação Nilo Coelho, com o objetivo de estender o PIF para os pequenos produtores 

(pequenos produtores que já exportam suas frutas). A obediência aos padrões de 

exigência do PIF é extremamente difícil para os pequenos e médios produtores. Desse 

modo, para assegurar a consolidação desse certificado no pólo, foi realizado um 

convênio entre Embrapa, Sebrae e Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho para 

implantação do EurepGap/PIF. Esses órgãos trabalham no sentido de preparar os 

produtores para a obtenção dos certificados. Aqueles produtores que aderem ao 

sistema de produção integrada de frutas recebem a credencial de filiação ao sistema 

de cultivo e assumem o compromisso de cumprir o regulamento de produção 

estabelecido pelas normas, bem como de se submeter às inspeções específicas e 

controles técnicos. Além disso, os produtores devem possuir uma forma única de 

documentar os registros de campo referentes às operações culturais e fitossanitárias 

realizadas em sua propriedade, que foram estabelecidas para o produto, chamada de 

“cadernetas de campo”. Ademais, os produtores também devem participar de cursos 

de formação em produção integrada. Somente após o atendimento às exigências, 

correspondentes ao certificado, é que o produtor pode fazer uso do selo de produção 

integrada (SOUZA, 2005). Figuras 16 e 17. 
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Figuras 16 e 17: certificação da manga e da uva para inserção competitiva 

internacional 

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 2007. 

Outro sistema de certificação de qualidade exigida pelos países europeus é o 

Eurepgap (Euro Produce Working Group Good Agriculture Practices). Em outubro de 
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2006, novas regras referentes à exportação de frutas para a União Européia são 

instituídas pelo Mapa através da Instrução Normativa nº. 26/10. De acordo com essa 

Instrução, os produtores de frutas devem fazer parte do Plano Nacional de Segurança 

e Qualidade dos Produtos de Origem Vegetal (PNSQV) e do sistema de Produção 

Integrada de Frutas (PIF). Ademais, a Instrução normativa prevê que o Mapa é que 

deve ser o órgão responsável pela colheita de amostras de frutas destinadas ao 

PNSQV para que tome as providências necessárias de garantia das informações 

correspondentes ao produtor.  

Para aumentar os números de produção na fruticultura irrigada, está sendo criado o 

processo denominado Indicação Geográfica. A concessão para a Indicação 

Geográfica passa por uma discussão realizada por uma diversidade de representantes 

governamentais e privada como Sebrae, Univale (Conselho da União das 

associações/Cooperativas dos Produtores de Uva e Manga do Submédio São 

Francisco), INPI, Embrapa, Codevasf e Ministério da Agricultura. 

   A Indicação Geográfica tem como objetivo regulamentar a propriedade da marca 

Vale do São Francisco para a manga e a uva de mesa no pólo Petrolina-Juazeiro.  A 

criação de uma marca do vale do são Francisco é concebida por alguns produtores 

como a possibilidade de aumentar o poder de negociação com os compradores 

externos. Constitui-se como um dos processos de integração do espaço inteiro na 

economia, portanto, caracteriza-se como um dos fatores que compõem a compressão-

expansão do tempo-espaço.  

 Nesse caso, o fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço se manifesta no 
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pólo xérico como uma padronização articulada das atividades e das relações 

capitalistas globais para poder funcionar e se instalar nas escalas locais como sistema 

único de regulação (figura 18), pois há coordenação de trabalhos de pesquisa, criação 

de um Sistema de Comercialização eletrônico e unidades técnicas com informações 

georeferenciadas. A comunicação de cada setor, em rede, deve apresentar relatórios e 

previsões diárias. Os produtores que aderem a esse sistema devem se submeter ao 

cumprimento das normas de produção e inspeção específicas e controles técnicos.  

Figura 18: sistema globalizado de exigências normativas no pólo xérico de 

fruticultura. 

 

 O estratagema dessa compressão, através da utilização de normas padronizadas, é 

tornar a mobilidade do capital de produção viável. Para tanto, os produtores devem 

melhorar, cada vez mais, sua capacidade de produção tecnológica, tendo como agente 

principal e garantidor da viabilidade desse processo de compressão na mobilidade, o 

Estado.  Este se torna responsável por parcelas cada vez maiores dos custos de 

infraestrutura fixos e imobilizados (expansão). O órgão estatal que mais se destaca no 
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pólo como viabilizador desse processo, é a Embrapa. A unidade da Embrapa, o 

Cpatsa, que atua no pólo, associada à Codevasf e Valexport, realiza um trabalho 

permanente de conscientização dos produtores e empresas locais para que adotem a 

produção integrada de frutas. O discurso simbólico utilizado para a manutenção e 

permanência dessa lógica se traduz como “a busca por padrões de competitividade 

internacional”. 

 No entanto, se os órgãos estatais se configuram como os principais meios de 

consolidação desse processo local de expansão também, e de forma contraditória, 

analisam criticamente as demandas criadas por seus próprios setores quando se trata 

da redução das barreiras espaciais por meio de um sistema hegemônico globalizado. 

O desenvolvimento de uma escala local voltada para as normas e regulamentações de 

qualidade exigidas pelo mercado global, e pelas instituições supranacionais 

(evidências claras de remoção de barreiras espaciais) não consegue resolver as 

contradições inerentes aos acelerados mecanismos correspondentes a essa nova 

rodada do capitalismo que redefine o uso do espaço e do tempo. 

 A União Européia, em dezembro de 2006, determinou regras fitossanitárias para 

negociar a comercialização de frutas tropicais do pólo. O Governo Federal, em 

aceitação às regras globais impostas, decretou a Normativa 67, documento que 

possibilitava somente aos grandes produtores do pólo xérico a obediência ao 

comando de regras fitossanitárias exigidas pela União Européia e regulamentadas 

pelo governo brasileiro. Foi o caso, por exemplo, da reação da Câmara Setorial da 

Cadeia Produtiva da Fruticultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento (MAPA) referente à publicação da Instrução Normativa – 58 que 

exigia a adoção obrigatória do Sistema de Produção Integrada – PIF no pólo xérico. 

Na íntegra da fala de Moacyr Saraiva Fernandes, presidente da Câmara Setorial da 

Cadeia Produtiva de Fruticultura, relacionada a essa Instrução Normativa, no 

detalhamento da pauta de reunião ocorrida em 11 de dezembro de 2006, são feitas as 

seguintes considerações: 

...Quanto às reuniões extraordinárias realizadas, o Presidente esclarece que os produtores e 

exportadores foram tomados de surpresa com a publicação da Instrução Normativa – IN 58, 

que exigia a adoção obrigatória do sistema de Produção Integrada – PIF do MAPA para 

cumprir com as exigências de rastreabilidade pela União Européia para importação. Em 

razão desta norma mandatária, realizaram a 1ª Reunião Extraordinária em 13 de novembro 

de 2006, reunindo expressivo número de integrantes oficiais e outros membros da cadeia 

produtiva que propuseram a retirada do Artigo que obrigava a adoção da PIF como 

mecanismo de demonstrar rastreabilidade, devido à impossibilidade de adoção imediata 

desse sistema por todos exportadores. No entanto, concordam com o mérito da questão, bem 

como com a exigência de análise laboratorial de controle de resíduos, também prevista na 

IN. Encaminharam a proposta ao MAPA que atendeu a reivindicação e retificou a IN 58, 

publicando a IN 67. O Presidente critica a postura do Ministério que não tem respondido as 

demandas encaminhadas pela Câmara, apesar do esforço dos integrantes em viajarem para 

reunirem-se acreditando no mecanismo criado por esta própria Pasta. O Presidente Moacyr 

ressalta que, apesar da Câmara ter sido criada pelo Ministério da Agricultura como foro 

participativo, esta não recebeu nenhuma solicitação para participar na elaboração de 

instruções normativas, regulamentos, negociações internacionais, nada. 

 

 Configura-se, nesse caso, uma prática material de reprodução de um espaço-tempo 

social sendo construído diferencialmente e desigualmente. Um espaço que antes era 

limitado por suas técnicas tradicionais agora se torna um espaço de trânsito de 
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atividades globalizadas constantes. O processo de automação das práticas agrícolas, o 

mercado de produtos de qualidade, os serviços especializados e as novas modalidades 

de parcerias na produção da fruticultura irrigada do pólo xérico Petrolina-Juazeiro 

constitui-se em um sistema de ações políticas e técnicas regulamentadas por normas 

que compõem o quadro determinante de compressão-expansão do tempo-espaço.  

 De forma inversa, há uma ausência de regulamentação e aplicação de normas 

quando se trata do consumo das frutas comercializadas no mercado interno. De 

acordo com Lima e Miranda (2000), produtos com manchas, com embalagens e 

manuseio inadequados, transportados em caminhões não-refrigerados são ofertados 

por produtores com baixa capacidade de capitalização e absorção de tecnologia 

geralmente pequenos produtores. A oferta para o mercado interno contempla uma 

grande diversidade de produtores, com técnicas produtivas e métodos de gestão 

também distintos. 

 

3.1.3 EXTENSÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO: OS SERVIÇOS NO PÓLO XÉRICO 

 

Com a ampliação do Aeroporto Internacional de Petrolina, foi criada uma estrutura 

de resfriamento e armazenagem das frutas tropicais produzidas no pólo xérico, 

especificamente a manga e a uva, no próprio aeroporto. Existem seis câmaras com 

capacidade para 300 toneladas de frutas, para acondicionamento das frutas exportadas 

através desse terminal. Esse segmento de serviço de armazenagem divide o processo 

de operacionalização do trabalho com outra empresa terceirizada, que é responsável 
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pelo transporte das frutas até os cargueiros intercontinentais. São funções que exigem 

fluência de línguas estrangeiras para que a comunicação entre a equipe de bordo (que 

geralmente não pode descer em terras brasileiras) e a empresa que possibilita o 

trânsito das frutas até o cargueiro intercontinental se efetive. (Figura 19). 

    O fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço, na esfera da mobilidade e 

uso, no que concerne aos serviços empregados para a efetivação da exportação de 

frutas do pólo, se notabiliza através do número crescente de empresas mediadoras 

públicas e privadas que participam de toda a operacionalização para que o exercício 

das exportações no Aeroporto Internacional de Cargas de Petrolina aconteça 

efetivamente (figuras 20 e 21). 

    Essa relação entre mercados e empresas públicas e privadas no pólo de fruticultura 

se reproduz amplamente em número crescente; são unidades prestadoras de serviços 

extremamente dependentes do mercado e da demanda dos clientes (figura 22). Essa é 

uma das mudanças nas relações espaciais que ocorre nessa escala, uma mudança na 

constituição do processo produtivo cujo modelo acompanha o modelo de globalização 

política e econômica mundial. 
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Figura 19: Fluxo de compressão-expansão do mercado globalizado em busca do pólo xérico de fruticultura irrigada Petrolina-Juazeiro. Organização da 

autora. 
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Figura 20: Aeroporto Internacional de Petrolina. Elevador de cargas transportando frutas para o avião com 

destino à Luxemburgo. 

 

 

    Foto da autora. 

Figura 21: Empresa BR distribuidora no terminal de cargas do Aeroporto de  

                  Petrolina abastecendo o avião cargueiro com destino à Europa. 

 

 

Foto da autora. 
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   Essa condição atual no pólo demonstra claramente a ocorrência de uma mudança de 

perspectiva, pois o desenvolvimento das forças produtivas e de serviços está sendo 

conduzido a uma direção de caráter fundamentalmente privado. Essas são relações 

comandadas por um processo que privilegia o tempo e o espaço do modelo global 

hegemônico de compressão-expansão geográfica e impõe uma nova relação de forças 

entre Estado, empresas e mercado.  

De acordo com SILVA (2001), as mudanças significativas no pólo Petrolina – 

Juazeiro ocorreram na composição dos produtos cultivados, na base técnica de 

produção e nas estruturas de posse da terra e do emprego. De fato, com a inserção de 

agentes da produção ligados a grupos empresariais do mercado nacional e 

multinacional, os agentes da produção agrícola tradicional foram substituídos por um 

conjunto de exigências nas relações de trabalho que exigem produtos de qualidade, 

mão-de-obra qualificada e serviços especializados em todas as etapas da 

produtividade agrícola. 

Essas mudanças significativas que se efetivam no pólo Petrolina-Juazeiro seguem o 

ritmo mundial do capitalismo contemporâneo de passagem de um regime de 

acumulação a outro, cuja denominação Harvey (2005) registrou como o novo modo 

de “regulamentação política e social” com seus desdobramentos, resultando na 

acumulação flexível.  Como, segundo Castells (2005), o processo de trabalho situa-se 

no cerne da estrutura social, é através da interpretação atualizada da estrutura de 

empregos que se pode chegar com maior precisão a uma minuciosa leitura das 

mudanças e projeções das mesmas na distribuição da organização social no espaço.  
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Figura 22: Relação das empresas públicas e privadas que prestam serviço no setor 

de exportação de frutas do Aeroporto Internacional de Cargas de Petrolina. 

  AEROPORTO INTERNACIONAL DE CARGAS DE PETROLINA 

  

 

 Elaboração da autora. 
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Com o objetivo de mostrar as tendências atuais da estrutura social protagonizadas 

por um modelo único da sociedade informacional Castells (op.cit.) elabora, 

metodologicamente, uma tipologia de empregos do setor de serviços dividindo-a de 

acordo com o local da atividade na cadeia de conexões que se inicia no processo 

produtivo. Diante das visíveis semelhanças existentes entre as categorias de 

atividades do setor de serviços elaboradas por Castells e as categorias de atividades 

do setor de serviços (figura 23) derivados da atividade frutícola do pólo Petrolina-

Juazeiro foi possível estabelecer, de maneira preliminar, uma classificação de 

serviços. 

A mudança nas técnicas de produção nesse pólo testemunha uma nova 

regulamentação na organização do espaço através da concentração transnacional de 

exigências do mercado produtor e consumidor. Corresponde a essa nova 

regulamentação do tempo-espaço o desenvolvimento biotecnológico, o 

gerenciamento de processos, os processos fitossanitários, as máquinas de produção, a 

conservação dos produtos pós – colheita, etc. Concomitantemente à expansão das 

áreas cultivadas com fruteiras, tem-se a ampliação do número de „packing houses‟ e 

da capacidade de armazenamento sob refrigeração de frutas na propriedade. 

Atualmente, existem em funcionamento, no pólo xérico, mais de 22 „packing houses‟ 

completos para seleção, tratamento térmico e acondicionamento de mangas e em 

torno de vinte para seleção e acondicionamento de uvas. (figura 24). 
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Figura: 23: classificação baseada  em parte das categorias de serviços elaboradas por Castells , 2005.                            

FIGURA 12: PRINCIPAIS SERVIÇOS DERIVADOS DA ATIVIDADE FRUTÍCOLA NO PÓLO XÉRICO PETROLINA-

JUAZEIRO 

1. SERVIÇOS 

  DE DISTRIBUIÇÃO 

Esses serviços são comandados pelo setor privado visando à 

exportação por meio de câmaras setoriais e visando a 

comercialização no mercado interno através de leilões 

eletrônicos. Outros serviços como a Central de Compras 

vinculada a grandes redes de supermercados atuando na região 

embalam e entregam os produtos de acordo com as exigências 

dos compradores que determinam o que se deve plantar e como 

devem ser manuseadas as embalagens. 

2. SERVIÇOS RELACIONADOS 

À PRODUÇÃO 

Os serviços mecanizados fazem parte dos novos tratos culturais 

do mercado in natura. Aparecem também numerosas empresas 

especializadas na venda, representação e manutenção de 

equipamentos e acessórios de irrigação localizada. Aumentou 

também os serviços prestados por empresas fabricantes de 

insumos e produtos agrícolas e firmas de produtos agropecuários 

com equipes técnicas especializadas. 

 

 

 3. SERVIÇOS PESSOAIS 

A expansão da irrigação deu origem à criação de serviços 

pessoais dedicados à instalação, fabricação, conserto e 

manutenção dos sistemas de equipamentos utilizados na 

atividade frutícola. Geralmente os fruticultores recorrem às 

consultorias técnicas prestadas por profissionais especializados 

que se responsabilizam pela orientação técnica, gestão e 

execução de uma parte do processo produtivo, incluindo até as 

etapas de pós-colheita. 

Fonte 2: dados extraídos de Silva (2001). 
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Figura 24: Empresa embaladora de frutas ( packing-house) localizada na  

                Fazenda Boa Esperança, no Município de Petrolina. 

 

 

  Foto da autora. 

 Nota-se, portanto, que não são os simples mecanismos econômicos que dominam 

as condições de inscrição no espaço das atividades produtivas. Há, claramente, no 

meio desse sistema de compressão do espaço o papel exercido pelo Estado, que 

cumpre a função de remodelar, nesse pólo xérico, as formas de apropriação do espaço 

através de um sistema de fórmulas de regulação de práticas privadas. Nesse caso, a 

tendência do fenômeno contemporâneo de compressão-expansão do tempo-espaço, 

no pólo Petrolina-Juazeiro, é estabelecer um conjunto globalizado de valores em 

todos os aspectos da produção.  
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4. AS INSTITUIÇÕES MEDIADORAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

 O incentivo à criação de um mercado globalizado no pólo xérico Petrolina-

Juazeiro, no tocante às qualidades correspondentes ao espaço, trouxe nova 

significação a essa escala local. A racionalização da organização espacial em 

configurações de produção eficientes, redes de circulação e de consumo 

correspondem a uma conjunção de fatores que evidencia claramente a diminuição de 

barreiras espaciais nesse pólo, porque são características inerentes ao sistema 

hegemônico globalizado. Portanto exprimem o fenômeno de compressão do tempo-

espaço.  No entanto, esse mesmo fenômeno encontra suas contradições, pois as 

barreiras espaciais só podem ser reduzidas por meio da produção de espaços, ou seja, 

por meio da expansão do tempo-espaço em busca de escalas locais singulares. Nesse 

caso, a expansão do tempo-espaço, que ocorre nesse pólo xérico de fruticultura 

irrigada, vem sendo legitimada através do trabalho de instituições mediadoras tanto 

públicas governamentais, como privadas. Inúmeras são as entidades e instituições que 

participam desse processo no referido pólo. Porém, as forças estruturadoras, políticas 

e produtivas, de maior relevância, investigadas na perspectiva deste trabalho, estão 

representadas no esboço esquemático a seguir. (Figura 25). 
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Figura 25: representação da estrutura organizacional da expansão do tempo-espaço do 

pólo xérico Juazeiro-Petrolina. Instituições mediadoras públicas governamentais e 

privada. 
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4.1 CODEVASF  

 A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(Codesvasf), estatal subordinada ao Ministério de Integração Nacional, é responsável 

pela produção, assistência técnica e manutenção dos perímetros públicos de irrigação 

(figura 26). Trata-se de uma instituição cujo propósito básico é relativo à ação do 

Estado-nação no que concerne às estruturas e funções reprodutoras do sistema 

conjuntural empregado pela política governamental pública vigente. As primeiras 

manifestações de investimento estrutural nos perímetros irrigados do vale do São 

Francisco ocorreram na segunda metade da década de 1960. Os projetos de irrigação 

pública são feitos com recursos orçamentários e a Codevasf é responsável pela 

captação de água nos rios, construção e manutenção dos canais principais e 

secundários. A empresa também compra terra para depois revendê-las aos produtores 

com a infraestrutura de irrigação na porta da propriedade. O produtor paga uma soma 

mensal por mil metros cúbicos de água. O pólo de irrigação mais desenvolvido no 

Vale está situado em torno das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Os 

primeiros estudos para a implantação de projetos de irrigação foram efetuados na 

década de 1960, sendo que a SUDENE iniciou a implantação dos pioneiros 

Bebedouro e Mandacaru, com o assentamento dos primeiros irrigantes, em 1968. O 

Bebedouro foi posteriormente ampliado pela SUVALE e Codevasf e novos projetos 

foram implantados. 
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Nesse pólo encontram-se os perímetros Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru, 

Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 41.458,60 ha em operação, além 

dos projetos de Pedra Branca, Glória, Rodelas, Manga de Baixo, Apolônio Sales, 

Brígida, Icó-Mandantes e Caraíbas, do complexo Itaparica. Encontram-se em fase de 

implantação os projetos Salitre (1ª Etapa) e Pontal, com área total de 39.167 hectares. 

Os objetivos governamentais que impulsionaram uma política de instalação de 

perímetros públicos irrigados para os colonos que mantinham a produção agrícola 

organizada em glebas foram gradativamente, através de trâmites legais, 

redirecionados para uma acelerada política de privatização do solo e uso dos recursos 

naturais. As justificativas alegadas explicitaram que a Lei da Irrigação nº. 6.662 de 25 

de julho de 1979, regulamentada em 29 de março de 1984, encontrava-se ultrapassada 

pelas substanciais alterações ocorridas na organização do poder executivo, nas 

atribuições dos órgãos envolvidos e na moeda nacional. Dentre suas características 

negativas, exemplificou que a função social limita a implantação de áreas destinadas 

às empresas, e a infra-estrutura de irrigação permanece sendo propriedade do governo 

federal. 

Com a sanção da Lei nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997, a Política Nacional de 

Recursos Hídricos foi reformulada e as bacias hidrográficas foram concebidas como 

unidade de planejamento, portanto deveria ser “permitido os usos múltiplos dos 

recursos hídricos, porque a água é um bem finito e vulnerável, tem valor econômico, 

e gestão descentralizada e participativa”. Esses instrumentos legais redefiniram as 

relações espaciais nos perímetros públicos irrigados. Uma nova ordem se apresentava 
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amparada por uma conjuntura mundial de abertura de mercado, queda de barreiras 

espaciais, nova divisão social do trabalho, exploração da mão-de-obra não 

qualificada, exigência e exploração de mão-de-obra qualificada e perda do poder de 

negociação das entidades populares sociais.   

Ocorreu o que Santos (2000) muito bem denominou de troca de política social de 

governo por uma política pública de governo. O pólo de desenvolvimento integrado 

Petrolina- Juazeiro, voltado para o mercado global de frutas tropicais, reestruturou a 

sua economia, e consolidou a relação global-local. Os grandes grupos econômicos 

nacionais e supranacionais tomaram a escala local do referido pólo xérico como mais 

um território de ampliação de poder e acumulação de riqueza. Para tanto, foi 

necessário uma reformulação no setor tecnológico e informacional, no setor de 

transportes, na regulamentação nacional, na regulamentação global e nas parcerias 

com os órgãos estatais, consequentemente na nova utilização do espaço e do tempo. 

O conjunto desses elementos compõe o que Harvey (op.cit.) define como nova rodada 

de compressão do tempo-espaço. 
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Figura 26: perímetros públicos de irrigação. 

 

Fonte: Codevasf, 2008. 

Essa instituição estatal vem gradativamente preparando o terreno para a emergência 

das relações espaciais contemporâneas de expansão do tempo-espaço quando adota 

como visão de futuro o modelo cujo objetivo é o de ser reconhecida nacional e 

internacionalmente por pessoas, empresas e governos como referência na utilização 

sustentável dos recursos naturais, na estruturação de atividades produtivas e na 

liderança do processo de articulação para o desenvolvimento das regiões onde atua. É 

necessário observar nessas metas um movimento na direção da privatização das 

funções públicas. As relações espaciais contidas nesses objetivos exprimem 

claramente a manifestação e o desenvolvimento de diretrizes que visam implantar 

projetos que viabilizem a consolidação dos chamados arranjos produtivos locais e 
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incentivem a atração de investimentos privados. É nesse sentido que o pólo investe 

amplamente no modelo das PPPs  (Parcerias Público-Privadas) e das concessões para 

o mercado do agronegócio. 

Lista de alguns produtos e empreendimentos agrícolas e agroindustriais privados do 

pólo xérico: 

Frutas, com destaque para uva: Agropecuária Lambrunier, Brasiluvas, CAJ-BA 

Cooperativa Agrícola de Juazeiro, FRUTIMAG, FRUTIVALE, FRUTIVITA, Jofra 

Agrícola, Logos Butiá, METAEXPORT, Special Fruit, Timbaúba Agrícola, Vale das 

Uvas. 

Uva, vinho e vinagre: Fazenda Milano e MINHOTO. 

Sementes básicas e mudas de frutíferas. 

Álcool, açúcar e manga: AGROVALE. 

Polpa de frutas: Niagro Nishieri e Vita Polpas. 

Vinho: Vitivinícolas Santa Maria e Lagoa Grande; Vinícolas Vale do São 

Francisco, Miolo e lovara/Benec; Adega Bianchetti & Tedesco e Chateaux Ducos.  

 Fonte: Codevasf, 2008. 

A Codevasf passa então a incluir todas as possibilidades pelas quais o modelo 

privado de expansão espacial pode ser exercido no pólo xérico. A estrutura específica 

dessa instituição é categorizar os componentes do novo sistema geográfico de relação 

espacial que hegemoniza as estruturas e as funções. Desse modo, como enfatiza Luiz 
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Carlos Everton de Farias, presidente da Codevasf, "as parcerias não são apenas um 

instrumento para a conclusão dos projetos. Elas representam uma mudança de 

modelo, com grandes investidores constituindo empresas-âncora que irão se integrar 

com os produtores rurais da região e alavancar seus negócios". Está legitimado, 

portanto, no discurso e nas diretrizes da Codevasf, a concentração da atenção nos 

processos que consideram desenvolver as ações estatais em termos de racionalidade 

do mercado, consequentemente, privatização do espaço público. Em 22/11/2006, a 

Companhia aprovou, pela Resolução da Diretoria Executiva nº 549, as suas novas 

Diretrizes Políticas, que servem como base para enquadramento das ações e projetos 

a serem desenvolvidos, em consonância com os objetivos do governo e necessidades 

das regiões e em conformidade com a Missão, Visão de Futuro e Objetivos 

Estratégicos definidos para a empresa. As diretrizes foram construídas a partir dos 

direcionamentos anteriormente apontados com contribuição das Áreas e das 

Superintendências, no contexto da nova estrutura funcional, com ênfase nos 

resultados. (Figura 27). 
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Figura 27: Áreas e superintendências da Codevasf. Atuação no pólo xérico através da 

3ª e 6ª  Superintedências Regionais.  

 

As conseqüências distributivas das parcerias público-privadas se traduzem em 

conceder subsídios às empresas mais afluentes e às atividades de controle importantes 

para o pólo xérico para que elas possam acelerar o desenvolvimento econômico. Para 

tanto, as principais demandas são feitas para o benefício das parcerias público-

privadas, orientadas pelos negócios, pelo mercado e pela concorrência, com foco 

principal no desenvolvimento econômico e não no emprego. As instituições estatais 

acabam sustentando a iniciativa privada, assumindo parte do ônus dos custos de 

produção. Isso significa o crescimento de subsídios às empresas privadas, enquanto 

diminuirá a provisão para os desprivilegiados, criando dessa forma uma maior 

polarização na distribuição dos recursos públicos disponíveis. 
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O modelo inicial da Codevasf, que tinha como objetivo social prioritário diminuir 

os problemas da seca e evitar a migração da população para outras regiões do país, 

está sendo gradativamente substituído pelas PPPs. Através das ações da Codevasf, o 

governo pretende estimular o modelo empresarial do agronegócio. De acordo com a 

Codevasf (2008), dados do Banco Mundial (Bird) apontam que a área irrigada no 

semiárido totaliza 500 mil hectares, dos quais pouco mais de 140 mil são de 

perímetros públicos, enquanto em áreas de iniciativa privada chegam a quase 360 mil 

de hectares. O governo Federal deverá lançar editais para PPPs de três projetos, que já 

foram iniciados: Pontal, em Pernambuco; Salitre, em Juazeiro, e o Baixo Salitre, os 

dois na Bahia. Em audiência pública, a Codevasf discutiu com pequenos e médios 

agricultores sobre a viabilização do Projeto Pontal, em julho de 2008. As 

manifestações e os depoimentos dessa audiência são testemunhos factuais do que 

representa a implantação do referido projeto para a diversidade das trajetórias 

produtivas espaciais:  

 

Prefeito de Petrolina Odacy Amorim. 

 

“Nós temos aqui um grupo de pessoas com um único sentimento que não pode ser 

deixado de levar em consideração. São pessoas muito dignas...às vezes com 

dificuldades de mostrar o que quer, mas nas intenções está claro que querem um 

pedaço de chão pra poder plantar, porque muitos perderam suas terras com a 

migração na década de 70 quando se tinha 80% da população morando no campo, 

essa pessoas foram migrando pra essas cidades atrás de oportunidade, mas o país 

perdeu 20 anos sem fazer investimento em educação, e essas pessoas foram sendo 
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excluídas, excluídas, excluídas e não têm espaço na cidade porque o emprego exige 

cada vez mais uma qualificação. Também no campo, dada a concorrência do mundo 

globalizado também está ficando difícil... então é importante é que nós aqui, numa 

cidade que é respeitada nesse país, na produção, na exportação, mas é verdade que 

essa cidade se destaca como campeã  brasileira das cidades do interior na geração 

de emprego, mas é verdade justificar que essa cidade pra ter esse sucesso recebe 

uma quantidade muito grande pessoas que vem atrás de oportunidade e aí eu olho 

por exemplo os assentamentos que foram feitos no município de Petrolina que não 

trataram....pra mim, a reforma agrária mais equilibrada que existe é o modelo 

parecido com o da área irrigada que você dá o lote com a infra-estrutura. As pessoas 

que tiveram direito aqui a reforma agrária de área irrigada tiveram sem infra-

estrutura necessária, sem o sistema de drenagem, sem a técnica de irrigação...e aí o 

que é que acontece com a reforma agrária? Termina passando a leitura de uma coisa 

que não dá certo porque não se deu as mesmas condições dessas pessoas 

produzirem...então meu papel como prefeito...eu reconheço o esforço da Codevasf, 

do governo do Estado, do governo Federal, e se as pessoas querem uma 

oportunidade, que estão lá na ocupação tivessem uma oportunidade de discutir e 

encontrar um equilíbrio sobre isso... não adianta dizer que vai ter terra pra todo 

mundo nessa modelagem (PPPs, grifo da autora) que não tem... você faz as contas e 

vê que não dá. Então numa audiência dessa é importante registrar que ninguém é pra 

ser excluído do desenvolvimento do pólo e Petrolina tem que ser uma cidade mãe pra 

todos, mãe para os que aqui nasceram, mas também mãe para os que aqui 

chegaram...” 
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Ney de Sirqueira Barbosa – pequeno produtor rural. 

 

“. .. as minhas colocações se referem a algumas preocupações sobre um problema 

relativo a um trecho da nossa comunidade, porque as propostas apresentadas tratam 

sobre o perímetro interno do projeto Pontal, elas não tratam sobre o perímetro 

externo adjacente, que foram os prejudicados originalmente do Projeto Bebedouro, 

que perderam suas terras e não coube  nenhuma contemplação. E novamente a 

história com a Codevasf se repete. E no material proposto nós não nos sentimos 

contemplados...não faltam compromissos mas ainda não foram efetivamente 

acatadas as nossas sugestões e tratados como acredito que deveríamos. Perdemos a 

melhor porção das nossas terras que estão dentro do Projeto Pontal. Até agora nós 

não tivemos uma decisão do que efetivamente será feito dessas comunidades. Nós 

não queremos trocar a nossa posição de proprietários herdeiros de nossos avós para 

sermos bóias-frias do agronegócio. Eu respeito o agronegócio, o custo de produção é 

elevadíssimo, entendo tudo isso, mas jamais poderei entender que nós mais uma vez 

seremos alijados, expropriados, e teremos que ficar de braços cruzados. Em todos os 

momentos que participei das discussões, chamei a atenção sobre isso, e até agora 

nada foi resolvido”. 

 

Adelmir Antero Carvalho, 34 anos, membro da direção do MST no Estado de 

Pernambuco. 

 

“Nós somos totalmente contra, não do projeto, mas da forma como estão querendo 

implantar o projeto nessa região. Sendo que essa região é uma região de pequenos 

agricultores, de famílias que não têm onde trabalhar, que vivem hoje da agricultura, 

vendendo a sua mão-de-obra... então de alguma forma, pra nossa organização, a 

gente tem esse projeto como uma forma de escravizar o nosso povo. Um projeto feito 
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com dinheiro público, com os nossos impostos...então a gente não aceita que esse 

projeto seja entregue à monocultura, ao agronegócio. Na nossa visão quem tem que 

se beneficiar com isso é o pequeno agricultor, que tanto já sofreu no nosso sertão, 

que espera a chuva a cada ano, e quando se tem um projeto de irrigação ainda 

querem dar pra monocultura e pro agronegócio. De forma alguma a gente vai deixar 

isso acontecer aqui na nossa região. Infelizmente os companheiros que estão à frente 

desses órgãos, como a Codevasf,  não têm voz  pra tomar decisões... vendo que na 

nossa região tem uma cúpula política que tem um poder enorme, mas vendo também 

o respeito que a nossa organização conquistou no nosso país nós não vamos de 

forma alguma abrir mão dos nossos direitos, que é dar a terra pra quem tem direito a 

terra, que são os pequenos agricultores que estão acampados nas estradas desse 

país. A gente ta vendo o estrago que o agronegócio está fazendo no nosso país, por 

isso a gente está batendo no agronegócio, na monocultura, porque a gente tem 

conhecimento da zona canavieira do nosso Estado, que é uma zona de pessoas sem 

estudo, um povo que não tem perspectiva de vida... por isso a gente ta lutando, pra 

que isso não venha a acontecer aqui no Sertão do São Francisco.” 

 

 

Maria Lúcia do MST acampada no projeto Pontal Sul. 

 

“ Se nós pequenos agricultores temos capacidade de trabalhar na roça, mas não 

temos recurso nenhum, como vamos trabalhar se nós não temos recurso nenhum, se 

alguém que tem o poder nas mãos não passa isso pra nós, que somos pequenos 

agricultores?”. 
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Antonio João da Silva do MST. 

 

“Todos aqui dependemos da reforma agrária, só que... em função dos produtores 

grandes o pequeno produtor fica esquecido, porque só produz.... por exemplo, só 

consegue obter água no pequeno assentamento se tiver a tal licença ambiental...não 

sei como é que eles conseguem de uma certa urgência conseguir uma tal licença 

ambiental  se nós que moramos há tanto tempo lá demoramos tanto pra conseguir 

essa licença...nós não temos as condições que os grandes produtores têm.” 

 

Francisca Ribeiro – produtora do projeto pontal 

 

“Hoje, nós produtores do projeto Pontal... vivemos bem, lá ninguém vive passando 

fome, tudo mundo vive bem lá, plantando, criando seus animais, e o que a gente vê 

nesse projeto é o quê? Ser empregado de empresa, isso sim. E se nós não der conta 

desse trabalho nas empresas, nós vamos ser botados pra fora. Quem vai ser 

empregado dessas empresas é quem tem 18 anos e o conhecimento acima de 1º grau.  

E os nossos pais? E até eu mesmo que não tenho essa idade, para onde é que vou?” 

 

Leonardo – Secretário de política agrícola do sindicato dos trabalhadores rurais de 

Petrolina. 

“ Em 1984 e 1985 nós fizemos o levantamento do projeto Maria Tereza através do 

sindicato dos trabalhadores rurais de Pernambuco e foram escritas 340 pessoas 

numa área semelhante ao pontal do qual nós estamos discutindo hoje. Eu estava 

fazendo o cálculo rápido e cheguei a conclusão que nós não vamos ter terra para o 

pessoal local e para o pessoal que está acampado na beira da estrada.” 
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Francisco Pascoal – presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Petrolina. 

 

“É preciso que as famílias que ali residem sejam respeitadas... a assistência técnica, 

a capacitação e o acompanhamento dessas famílias precisam ser garantidas pelo 

governo...são questões que precisam ser respeitas, tanto para os que já estão lá 

quanto para os que vão chegar render da mão-de-obra...não devemos esperar o que 

aconteceu nos  Projetos Nilo Coelho e Maria Tereza, aonde os agricultores não têm 

aonde morar. A questão  da integração também precisa ser considerada.porque os 

agricultores precisam ser capacitados...esse modelo de integração deixa a gente 

ainda assustados, principalmente na forma que foi colocada pela Codevasf, porque o 

agricultor que não tem nível técnico e pertence ao perímetro não passa pela seleção 

técnica.” 

 

Eriberto Orlety da Ponte, 67 anos,  37 anos como funcionário na Codevasf. 

 

“ Quando eu me refiro ao tempo é que eu estou muito preocupado com a demanda da 

região. A gente olhando o mapa político do Brasil, a região do São Francisco, do 

Vale, não tem estrada, não tem eletrificação, não tem educação, nem tem saneamento 

básico. Então é uma preocupação muito grande, porque em 1946 eu morava de 

frente ao DENOCS, em Campina Grande, e já existia naquela época uma 

preocupação muito grande de atendimento ao pessoal flagelado das secas. Saí de 

Campina Grande, hoje estou com 67 anos e não vejo muita diferença do ribeirinho e 

do cidadão que está afastado na faixa de 15 a 20 quilômetros da margem do rio com 

tendências precárias, igualmente. Então, isso vem se arrastando desde o meu tempo 

de menino.” 
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O fenômeno de expansão do tempo-espaço requer infraestruturas espaciais fixas e 

seguras para funcionar efetivamente. E o Estado tem sido o responsável por parcelas 

cada vez maiores desse custo. No pólo xérico a Codevasf vem atuando na 

coordenação e execução de obras de infraestrutura hídrica, implantação de distritos 

agropecuários e agroindustriais, obras de saneamento básico, eletrificação e 

transportes, diretamente ou mediante contratação e estabelecendo parcerias na 

implementação dos programas. Além disso, Implantou e mantém em operação 26 

perímetros de irrigação no vale do São Francisco, todos eles pautados no modelo de 

competição e vantagens comparativas. 

    Esse tipo de organização espacial é necessária para superar as barreiras e 

comprimir o tempo-espaço através de um sistema hegemônico de gestão empresarial 

criado pelo sistema econômico globalizado. Desse modo, o principal foco do 

planejamento estratégico da Codevasf é “o desenvolvimento sustentável das bacias 

hidrográficas do São Francisco e do Parnaíba com justiça social, alinhado às 

diretrizes do governo federal, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão e respeitando as potencialidades e vocações 

regionais”. Para tanto, algumas de suas diretrizes se notabilizam por registrarem em 

seus objetivos a nova estrutura discursiva do modelo de expansão do espaço, dentre 

os quais: “desenvolvimento integrado, gestão e qualidade dos recursos naturais, 

produção logística, prestação de serviços especializados”, como mostra o quadro a 

seguir: 
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Desenvolver e manter atualizados planos de desenvolvimento integrado para as 

bacias do São Francisco e do Parnaíba; 

Promover o saneamento ambiental com ênfase na gestão e na qualidade dos 

recursos naturais;  

Fomentar projetos de infraestrutura de apoio à produção, logística, distribuição e 

comercialização nas áreas de atuação da Empresa;  

Gerar receita própria a partir da prestação de serviços técnicos especializados, como 

consultoria em projetos de irrigação e informações georreferenciadas. 

 Codevasf, 2008. 

 

 

 

4.2 VALEXPORT  

 

      A função primordial da VALEXPORT (Associação dos Produtores e 

Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco) 

originada por um pequeno grupo de empresários, no ano de 1988, no pólo xérico, é o 

da organização. Por isso organiza uma tecnologia de exportação e   mantém uma 

central de vendas informatizada para acelerar as relações espaciais e articular o 

processo de intercâmbio comercial. Para tanto, está presente na área produtiva, 
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técnica, comercial e nas gestões político-institucionais do pólo como uma instituição 

de caráter privado que elabora e implementa formas e possibilidades em que se 

devem adequar a produção da fruticultura irrigada vista como um todo. Figura 28. 

    Essa associação de produtores tem seu campo de atuação limitado ao pólo xérico e 

compreende 47 empresas e mais um número grande de cooperativas que somadas 

ultrapassam 2000 produtores. Configura-se como uma espécie de regedor de ações, 

um veículo de cooperação abrangente, verticalizado e horizontalizado, que cuida de 

diversos momentos da produção como a circulação, a distribuição, o consumo; suas 

ações ganham configurações de natureza política, econômica, geográfica, porém, de 

forma geral, são orientadas por interesses particulares e específicos, que obedecem 

frequentemente às atividades hegemônicas do pólo xérico. Seus vetores são o da 

modernização, da união vertical que não sobrevive senão à custa das rígidas normas 

espaciais contemporâneas. 
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Figura 28: serviços oferecidos pela Valexport no pólo xérico Petrolina-Juazeiro. 

1. Sensibilização, conscientização e mobilização para exportação.  

2. Identificação de produtos para exportar.  

3. Estudos e análise dos mercados alvo da fruticultura brasileira.  

4. Treinamento e capacitação em comércio exterior.  

5. Treinamento e capacitação em gestão empresarial.  

6. Adequação de variedades e produtos.  

7. Adequação de tecnologia agrícola e de processos.  

8. Serviços jurídicos no Brasil e exterior  

9. .Assistência no exterior.  

10. Marketing e publicidade.  

11. Comércio eletrônico.  

12. Consultorias especializadas.  

13. Projetos e consultoria de negócios e comércio externo  

14. Projetos e consultoria de comunicação e publicidade.  

15. Pesquisa de mercado em toda a Europa Comunitária.  

16. Execução de projetos promocionais para serviços ou produtos.  

17. Busca de parcerias comerciais.  

18. Identificação de investidores.  

19. Encontros comerciais.  

20. Apoios operacionais em comércio externo.  

21. Identificação de oportunidades de negócio e de mercados compradores.  

22. Representação de marcas de produtos/serviços estrangeiros no mercado europeu.  

23. Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade fundamentado na Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.  

24. Pesquisa de Mercados nos Estados Unidos, Pacífico Sul e Oriente Médio.  

25. Representação de marcas de produtos/serviços estrangeiros nos Estados Unidos, 

Pacífico Sul e Oriente Médio.  

26. Pesquisa de Mercados em outros mercados.  

27. Certificação de Conformidade para uso da marca "Brazilian Fruit".  

28. Tradings Setoriais e Câmaras de Exportação  

29. Empresas Setoriais e ou Mistas de Promoção na Comunidade Européia.  

Fonte: Valexport, 2008. 
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De acordo com o quadro acima, a Valexport funciona como um vetor organizativo 

das relações espaciais, tanto de sua mobilidade (fluxos) quanto de sua expansão 

(fixos). Permite possibilidades técnicas e organizacionais de transferir à distância 

produtos, ordens e especialidades produtivas que se identificam com a ordem 

hegemônica globalizada do mercado. Desse modo, obedece aos mandamentos do 

intercâmbio e da produção e frequentemente traduz interesses que, de modo geral, são 

alienígenas aos interesses locais, de produtores (pequenos e médios), das múltiplas 

trajetórias espaciais. A Valexport organiza um espaço que se conecta á distância 

através de um discurso que se traduz pela linguagem das normas e modelos que o 

mercado globalizado faz repercutir de forma instantânea sobre todas as escalas 

geográficas locais.  

É uma associação de eficaz transmissão do processo de compressão – expansão do 

tempo-espaço. Utiliza, por exemplo, uma estratégia de Marketing e de promoção de 

frutas brasileiras fundamentada no conceito de Círculo Virtuoso e Círculo da 

Comunicação, onde uma série de ações são ordenadamente estruturadas e postas em 

prática, sempre tendo como alvo principal os consumidores e clientes do mercado 

globalizado, do agronegócio. Figura 29. É indispensável que a produção esteja em 

movimento constante, tendo a circulação das idéias com fator que antecede todo o 

processo. As atividades são processadas de forma acelerada para que haja sempre 

uma atualização eficaz de geração e difusão de informações referentes ao movimento 

do mercado mundial, coordenação de atividades de comercialização e criação de 
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marcas para a exportação de frutas. A Valexport se impõe através de um arranjo 

espacial criador de uma coesão organizacional baseada em racionalidades de origens 

distantes da racionalidade a que o pólo xérico necessita para que contemple a sua 

própria necessidade e respeite as suas múltiplas trajetórias, num tempo e num espaço 

definido pelas segmentações locais.   

 

 

Figura 29: marketing da Valexport de promoção de frutas brasileiras fundamentada no 

conceito de Círculo Virtuoso e Círculo da Comunicação. 

    Fonte: Valexport.  

 

A difusão da ordem espacial estabelecida pela Valexport ocorre em etapas 

rigorosamente previstas. Uma ordem temporal que acompanha a ordem espacial dos 

sistemas de objetos com o objetivo de atribuir maior produtividade econômica e 
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política às escalas espaciais nas quais atua. Uma das etapas do setor de 

acompanhamento da Valexport é realizada pela Brazilian Fruit, que contém os 

resultados de monitoramento e da pesquisa de evolução dos preços sobre as frutas 

brasileiras nos principais mercados de venda dessa associação. O sistema de 

informação acompanha o ritmo da velocidade mundial do mercado e se constitui 

como uma ferramenta imprescindível para nortear os estudos e decisões dos 

produtores e exportadores diante da dinâmica do mercado internacional. A Brazilian 

Fruit dispõe para os produtores exportadores informações detalhadas sobre a 

totalidade do processo de exportação. Figura 30. 

A mobilidade geográfica da capacidade produtiva do pólo, com a busca de novos 

mercados para a fruticultura irrigada – e ao mesmo tempo com a inserção de normas 

de novos mercados no pólo xérico (processo de compressa-expansão) -, requer 

produção espacial fixa e imobilizada, ou seja, infraestruturas espaciais fixas e seguras 

para poder funcionar efetivamente e proporcionar maior liberdade de movimento 

correspondente a um conjunto de normas já estabelecidas no mercado mundial. Nesse 

caso, os órgãos estatais que atuam no pólo tornam-se responsáveis por parcelas cada 

vez maiores dos custos infraestruturais fixos.  
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Figura 30: processo de informação de exportação realizado pela Brazilian Fruit no pólo 

xérico. 

Dados disponíveis:  

Preços das Frutas Frescas e Processadas praticados na Europa (*) com informações detalhadas sobre os Países de 

Origem e Destino, variedades, volume de embalagem e transporte;  

 Preços das Frutas praticados nos portos: Canadá, Estados Unidos, México e Europa.  

 Acompanhamento e Análise do Mercado Internacional.  

 Prospecção à Novos mercados.  

NOVOS MERCADOS 

(*) Praças: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Itália, Finlândia, França, Espanha, 

Suécia, Suíça e Reino Unido. 

Fonte: elaboração da autora. 

Sendo assim, é bastante sintomático que as principais instituições estatais que atuam 

no pólo se comportem como agentes imprescindíveis no que concerne à forma e 

coesão mais firmes das alianças regionais de participação, execução e negociações 

políticas promovidas pela Valexport.  Para sustentar uma efetiva reprodução do 

sistema de desenvolvimento da fruticultura irrigada no pólo alguns sistemas legais 

têm que ser acionados. Toda a infraestrutura logística e a unidade de comercialização, 
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constituída de balcão eletrônico e leilão eletrônico de compra e venda dessa 

associação foi criada com parcerias importantes, sobretudo, da Codevasf, com a 

participação do Ministério da Agricultura, do Banco do Brasil e o apoio também do 

Sebrae e algumas instituições públicas municipais. De acordo com Miranda (2007) a 

participação dos pequenos produtores ainda é muito pequena. Para muitos destes, a 

Valexport é uma entidade só para grandes empresários, pois ainda não dispõe de 

mecanismos efetivos que possibilitem ao pequeno produtor a mesma capacidade de 

produção tecnológica, comercialização e lucro. Essa associação, de fato, criou uma 

rede que se configura como global e local ao mesmo tempo e revela a superposição 

de vários sistemas lógicos tendo seu ajuste espacial sendo comandado pelo mercado e 

subsidiado pelo poder público. Os sistemas técnicos na Valexport são planejados 

como sistemas técnicos operacionais que se efetivam na forma e na velocidade do 

tempo globalizado, do tempo comprimido. Seguindo essa lógica, a Valexport 

desenvolve uma metodologia de trabalho voltada para a exportação das frutas 

estruturada em câmaras setoriais específicas (figura 31). Para quem deseja exportar 

existe, também, o marketing board que consta de uma base de clientes internacionais 

selecionados e monitorados.  
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Figura 31: Estrutura de exportação da Valexport. 

 

Fonte: Valexport. Organização da autora. 

  O padrão de organização espacial na Valexport é definido, sobretudo, pela 

circulação, pela mobilidade. Para tanto, essa associação criou uma marca registrada 

para exportação da manga e da uva e possui uma central de vendas completamente 

informatizada (figura 32). Nesse caso, a informação pode ser transmitida 

instantaneamente permitindo que as ações aconteçam, atribuindo maior eficácia, 

produtividade e rentabilidade. Desse modo, são realizados leilões por meio de relógio 

eletrônico onde os compradores se reúnem em um auditório e arrematam os lotes, 

avaliando a variedade, a qualidade e o volume oferecido por cada produtor (operações 

em tempo real). Também por meio de balcão eletrônico o comprador instala em seu 
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Brasilian Grapes Marketing Board - BGMB 

 

Câmara da Manga e da Uva 

 

Pool de Fretes Marítimos 

 
CÂMARAS SETORIAIS 



128 

  

computador um software fornecido pela Valexport e pode fazer ofertas e contra-

ofertas online para qualquer lote oferecido no balcão eletrônico. As compras podem 

ser realizadas de qualquer lugar do país e a qualquer momento. E finalmente, as 

intermediações especiais que funcionam como uma modalidade de comercialização 

adequada para as empresas que necessitam de um fornecimento regular de uma 

determinada variedade de fruta.  

Figura 32: Central de vendas informatizada da Valexport. 

 

Elaboração da autora. 

Com esse aparato tecnológico, o sistema de exportação desenvolvido pela 

Valexport, aumentou consideravelmente. A busca do mercado por frutas frescas no 

pólo xérico, no período compreendido entre 1997 e 2002, foi um dos mais 

significativos na exportação da uva e da manga no pólo, como mostram os gráficos 

abaixo (figura 33 e 34). Esse aumento considerável das exportações deve-se à esfera 

de atuação da Valexport enquanto associação privada que comanda e controla o 
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sistema de mercado e triunfa sobre as políticas dos órgãos estatais, pois a Valexport 

detém as presidências do Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF) e da comissão de 

fruticultura no âmbito da Comissão Nacional da Agricultura (CNA), além de 

configurar como forte articuladora de políticas institucionais em outros âmbitos 

públicos governamentais referentes ao sistema de agricultura irrigada do país. Porém, 

o sistema de desenvolvimento do pólo xérico, concebido e defendido pela associação 

é o sistema globalizado de acumulação. 

Figura 33: Exportação de Uva do Vale do São Francisco. 

 

Fonte: Valexport 
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Figura 34: Exportação de manga do Vale do São Francisco 

Fonte: Valexport, 2008. 

 

As informações geográficas precisas, ou seja, as informações privilegiadas sobre 

tudo, do desenvolvimento político à produção e circulação da fruticultura irrigada, 

tornam a Valexport uma associação vital para a organização e o controle dos 

conteúdos espaciais dessa escala local. Dominar ou intervir ativamente na produção e 

na circulação envolve a manipulação de uma série de signos e imagens, desde a 

importância geográfica do lugar e suas singularidades naturais, como a criação de 

uma marca de identidade própria (com exploração de uma linguagem simbólica de 

um vale seco que produz frutas durante o ano inteiro), até as diversas associações de 

um sistema formal autônomo, como é a Valexport, que incorpora estratégias de 

parcerias com instituições estatais, dentre outras, para defender relações de 
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propriedade privada. Nesse caso, a conseqüência mais visível desse processo é a 

dispersão do poder político governamental, que facilita a proliferação de relações 

espaciais totalmente distintas das políticas espaciais que são propostas como condição 

necessária para alcançar as metas de desenvolvimento para todos, para as múltiplas 

trajetórias espaciais produtivas existentes nesse pólo xérico. 

 

4.3 EMBRAPA   

 

  A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) participa ativamente 

do processo contemporâneo de compressão-expansão do tempo-espaço no pólo 

xérico. Sua função primordial, correspondente às atividades da fruticultura irrigada, é 

a de racionalizar a organização espacial em configurações de produção eficientes de 

sistemas técnicos, de dados especializados de pesquisa e de ordens normativas que 

estruturam a produção local. O uso de técnicas modernas, a proteção dos ambientes 

de seleção dos frutos e o desenvolvimento e acompanhamento de um sistema de 

certificação rigorosamente normativo para atender aos requisitos exigidos pelo 

mercado consumidor globalizado atestam, em conjunto, a estrutura na qual se apoia 

atualmente esse órgão estatal. 

 A Embrapa funciona como um vetor que assegura, à distância, progressos técnicos e 

científicos que permitem produzir muito mais graças aos avanços na produtividade. 

Assegura à distância porque, nos aspectos concernentes à fruticultura irrigada, no 

pólo xérico, também trabalha sob a perspectiva exclusiva de uma ordem espacial que 
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interessa ao processo de homogeneização de uma rede que é presidida pelo mercado 

globalizado, num espaço que é institucionalmente público. 

Dessa forma, sob a égide de padrões de competitividade internacional, a Embrapa 

conduz os processos produtivos no pólo através da pesquisa, antes da produção 

material, prioriza a produção científica e informacional e estende esse modelo a um 

modo de condução disciplinar entre os produtores para que compreendam e 

concebam a necessidade da pesquisa de novas variedades adequadas ao gosto do 

consumidor dos grandes mercados que buscam o mercado de frutas frescas irrigadas. 

O avanço dos padrões produtivos depende do envolvimento dos produtores com toda 

a estrutura correspondente a esses padrões, desde o suporte tecnológico e ações 

inovativas, até a qualificação de mão-de-obra e difusão de novas tecnologias. São 

produtores treinados para ler sistemas técnicos, para apreenderem o discurso dos 

objetos, para legitimar ações onde as exigências de natureza global possuem um papel 

preponderante.  

 O fenômeno de compressão do espaço não prescinde das bases técnicas, pois essas 

se constituem como fixos que lhe dão sentido. Compressão e expansão do tempo-

espaço são fenômenos intercorrentes, interdependentes. Nesse caso, a Embrapa 

corresponde a essa carga de racionalidade marcada pela ciência, pela tecnologia e 

pela informação. No pólo xérico, localiza-se o Centro de Pesquisa Agropecuária do 

Trópico Semiárido (CPATSA); um centro regional dedicado à região semiárida do 

Nordeste. Figura como um centro ecológico da Embrapa instituído para desenvolver 

pesquisas científicas de viabilidades de culturas, de informatização e novas 
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tecnologias voltadas, sobretudo, para o avanço da produtividade na fruticultura 

irrigada. Para tanto, o CPATSA está organizado em áreas prioritárias de pesquisa com 

laboratórios próprios. Figura 35. 

Figura 35: CPATSA, áreas prioritárias de pesquisa. 

 

Elaboração da autora. 

   

   Essa especialização agrícola baseada na ciência e na técnica inclui o pólo xérico 

modernizado em uma lógica que acelera a entrada da racionalidade em todos os 
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aspectos da vida produtiva. Nesse sentido, O CPATSA realiza diversos projetos 

voltados para produtores da fruticultura irrigada para que melhor respondam às 

exigências da compressão-expansão do tempo-espaço. Amparados pela ciência e pela 

técnica esses produtores são dependentes de informação para que os resultados da 

produtividade sejam rentáveis. Dentre esses programas desenvolvidos pelo CPTASA 

destacam-se: o de indução floral da manga, visando escalonar a produção ao longo do 

ano; o programa de  desenvolvimento de estudos sobre novas culturas; o programa de 

estímulo ao aumento do número de viveiristas na região, para que as mudas plantadas 

no pólo sejam todas produzidas na própria região; e o programa de nutrição e controle 

de pragas e doenças e seleção de novas variedades de uva de mesa e vinho. 

  Expande-se no pólo xérico, portanto, o domínio hegemônico da ordem presidida 

pelo pensamento econômico globalizado, com todas as exigências da racionalidade 

que impõe novos produtos, novos usos e novas definições das relações espaciais. As 

exigências de qualidade na fruticultura passaram a assumir características ditadas 

pelos grandes mercados consumidores. Essas novas técnicas no pólo conseguem reger 

e controlar a quase totalidade dos produtores e do processo produtivo. Esse sistema de 

objetos e ações se caracteriza pelo uso de técnicas muito mais modernas de irrigação 

como a microaspersão e a fertirrigação (figura 36) e o desenvolvimento de um meio 

artificial funcionando como um grande laboratório como é o caso do tratamento da 

produção da uva sem semente desenvolvida no pólo. 
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Figura 36: técnicas modernas de irrigação. 

 

       Fonte: CODEVASF/Ministério da Integração Regional, 2008. 

  De acordo com Miranda (2007), a introdução de uma variedade de uva sem semente 

foi feita em conformidade com o padrão de consumo americano e europeu. Da mesma 

forma, os produtores estão interessados em pesquisar variedades de manga que 

atendam aos requisitos de distintos mercados quanto à cor, peso, etc. Para ter 

aceitação nos principais países importadores, a fruta tem que apresentar uma 

padronização quanto aos tratos culturais e à logística de pós-colheita, de modo a se 

adequar ao gosto dos consumidores (sabor, aparência) e às exigências ditadas pela 

cadeia de comercialização (embalagem, transporte, resfriamento, armazenagem). 

Miranda (2007) afirma que no processo de pós-colheita, estas novas condutas levam à 

preocupação com a assepsia e proteção dos ambientes de seleção dos frutos; 

embalagem adequada; estrutura de resfriamento e armazenamento eficientes. E 

assegura ainda que: 
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A montagem de uma logística de pós-colheita adequada assume um 

significado estratégico fundamental, pois através desta torna-se possível 

agregar até 70% ao valor final do produto. Para tanto, quanto mais eficientes 

e atualizados tecnologicamente forem os serviços de transporte, 

armazenagem e distribuição ao varejo, mais competitiva se tornará a cadeia 

produtiva de uma dada região. As exigências de padrões de qualidade 

adequados ao gosto do consumidor dos países centrais impõem aos 

produtores parâmetros referentes aos tratos culturais pré e pós-colheita que 

são transmitidos através das redes de comercialização. Para atender tais 

parâmetros, os produtores se articulam com as entidades de pesquisa, 

universidades, órgãos de assistência técnica, instituições de financiamento à 

pesquisa e demais órgãos públicos, visando o desenvolvimento de novas 

variedades, mais produtivas e adequadas ao padrão de consumo 

internacional. (MIRANDA, 2007, p. 23). 

 

A validade desses sistemas de objetos e ações voltados para o mercado no pólo 

xérico depende das garantias de que iniciados eles vão ter a trajetória e os resultados 

programados. Por isso a importância extrema da implantação das normas, das 

certificações. O CPATSA, em parceria com a Valexport, o Distrito de Irrigação 

Senador Nilo Coelho e outras instituições nacionais e estrangeiras, possibilitou a 

elaboração do diagnóstico ambiental do pólo xérico. Este diagnóstico foi o ponto de 

partida para a implantação do Sistema de Acompanhamento da Produção Integrada de 

Manga e Uva nesse pólo. De acordo com a Embrapa (2010), a Valexport, com 

recursos provenientes do Programa para o Desenvolvimento da Fruticultura Nacional 

(PADFIN), encaminhou os recursos financeiros para as primeiras ações do Programa 

de Produção Integrada de Manga e de Uva. Na PIF deve-se buscar tanto a certificação 

do produto como do processo produtivo. A tendência da inserção das inovações 
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técnicas nesse pólo é de se comportar de acordo com as regulamentações, com a 

obediência a um conjunto de normas que não é mais resultado de forças anônimas do 

mercado, mas sim de uma minoria planejadora que se ajusta ao amplo processo de 

racionalização que se instala na fruticultura irrigada do pólo xérico. Figura 37. 

Figura 37: Patamares normativos para a instalação da racionalidade geográfica na 

fruticultura brasileira. 

 

Fonte: Embrapa, 2010. 

De acordo com a Embrapa (2010), a certificação constitui um elemento 

diferenciador do produto no mercado, facilita a sua identificação, oferece garantias ao 

consumidor sobre o produto que adquire, aumenta a confiança do consumidor e 

facilita a venda do produto e sua introdução em novos mercados. Este processo deve 
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ser de total imparcialidade, transparência e objetividade, permitindo que as empresas 

certificadas possam apresentar recursos, em casos de desconformidade com as 

decisões da empresa de certificação. Convém acrescentar que se trata de um sistema 

espacial que objetiva facilitar a fluidez, ou seja, a compressão. Autoriza também o 

movimento dos fatores correspondentes à economia globalizada. O sistema de 

certificação, portanto, induz necessariamente à operacionalização de uma atividade 

comum aos produtores. E esse conjunto de normas difunde-se mais fácil e mais 

rapidamente levando ao aumento da produtividade e também da eficácia política do 

conjunto de instituições envolvidas nessa mesma lógica. Por isso, o modelo de 

Avaliação da Conformidade da Produção Integrada de Frutas é uma parceria do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com o Inmetro.  

Como a fluidez não se configura como uma categoria apenas técnica, mas também 

social, ela não alcançaria as condições atuais se ao lado de todas essas inovações 

técnicas, não estivessem operando novas normas de ação, um sistema adequado aos 

novos sistemas de objetos e novos sistemas de ações destinados a provê-los de um 

funcionamento mais preciso. Desse modo, para uma eficaz fluidez no processo de 

implementação do modelo de Avaliação da Conformidade da PIF são estabelecidos 

critérios de produção frutícola, que possam eliminar as barreiras técnicas que vêm 

sendo impostas pelos grandes mercados consumidores, especialmente os Estados 

Unidos da América e a União Européia. 

Trata-se, portanto, de normas constituídas por vários órgãos governamentais 

interdependentes, cuja eficácia exige vigilância contínua e obediência a uma 
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legislação de caráter mundial. O Inmetro, por exemplo, publicou o Regulamento de 

Avaliação da Conformidade (RAC) da PIF, pela Portaria Inmetro nº 144, de 01/08/02. 

Este documento estabeleceu o esquema para Avaliação da Conformidade e as 

condições necessárias para o ingresso no processo.  

Acredita-se que o programa possa proporcionar ao Brasil o título de maior 

fornecedor de frutas tropicais do mundo.  A principal vantagem da PIF é a 

possibilidade de aumentar a abertura ao mercado internacional de frutas frescas. A 

importância de avaliar a conformidade no processo de produção de frutas consiste 

inicialmente no reconhecimento do aumento da qualidade das frutas a serem 

ofertadas, concernentes ao uso de agroquímicos e ao controle das águas de processo 

nas empacotadoras. 

Do ponto de vista econômico e social a Produção Integrada de Manga no pólo 

xérico foi iniciada mediante a demanda dos produtores da região, preocupados em 

atender às exigências do mercado Europeu (figura 38). Para tanto, as atividades da 

Produção Integrada de Frutas exige uma ação coordenada, uma ação informada no 

tempo e no espaço. Por isso, são utilizados os cadernos de campo. Esses são 

instrumentos que orientam o produtor sobre a maneira de registrar todas as 

informações referentes às atividades de manejo da cultura desenvolvida em nível de 

parcelas das unidades de produção, baseadas nas recomendações preconizadas nas 

Normas Técnicas específicas. Esses cadernos registram o momento e o lugar de cada 

situação e sugerem um rendimento máximo das tarefas projetadas.  
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À medida que esses sistemas técnicos se intensificam, são adaptados para que 

possibilitem um movimento de cooperação e transferências de técnicas como meio de 

aumentar a produtividade e a produção. Nesse caso, além do programa de 

monitoramento de pragas e doenças, uma rede de estações climáticas automatizadas é 

necessária para o sucesso da Produção Integrada. A disponibilidade dos dados 

climáticos associados ao monitoramento permitirá a criação de estações de avisos 

fitossanitários, que subsidiarão um planejamento mais adequado de formas 

alternativas de prevenção e controle em função do nível populacional de pragas e 

doenças. Isso redefine inteiramente o sistema espacial. Os objetos técnicos são criados 

deliberadamente e com objetivos de mercado são movidos por uma informação 

concebida cientificamente que funciona a partir de informações. Dessa forma, sete 

estações climáticas foram instaladas no pólo. A implantação do banco de dados 

permitirá o acompanhamento e monitoramento do programa de qualidade das frutas e 

a implantação de aplicativos visando um sistema de geoprocessamento, transferência 

de tecnologia e monitoramento de mercados. Figuras 39, 40 e 41. 
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Figura 38: crescimento da área monitorada pela produção integrada da manga no pólo xérico. 

 

Fonte: Embrapa, 2010. 

 

Figura 39: crescimento da área monitorada pela produção integrada da uva no pólo xérico 

 

Fonte: Embrapa, 2010. 
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Figura 40: adesão de empresas à produção integrada da manga no pólo xérico. 

 

Fonte: Embrapa, 2010. 

 

Figura 41: técnicos habilitados da produção integrada da uva no pólo xérico 

 

           Fonte: Embrapa, 2010. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A interpretação materialista histórico-geográfica do tempo-espaço, voltada para a 

compreensão da metamorfose que vem se operando em escala mundial, diz respeito à 

economia política material da acumulação capitalista. De acordo com essa 

interpretação, a instrumentalidade das estratégias espaciais da acumulação do capital 

e do controle social está sendo revelada através de um projeto cujo objetivo é o de 

restaurar as condições fundamentais de sobrevivência do capitalismo - o projeto da 

globalização contemporânea. A tendência desse projeto, traduzido geograficamente 

como compressão do espaço, não é um movimento novo. No entanto, o 

desenvolvimento desse processo se manifestava gradativamente, não continha o 

caráter de antecipação das funções sociais. As manobras colocadas em ação dentro do 

projeto da globalização contemporânea procuram convencer o mundo sobre a 

inevitabilidade desse projeto, fato que torna invisível a tentativa de manipular 

enganosamente a conceituação de tempo e espaço. 

O elemento novo é que as relações do tempo-espaço encolheram não só por meio 

das inovações nos transportes e nas telecomunicações, mas também nas imposições 

das normas majoritárias globalizantes. Essas interdependências econômicas 

aceleraram seu ritmo de tempo e promoveram o descarte dos fenômenos singulares 

ocorridos em escalas locais. Surge, dessa forma, uma expressão bastante utilizada 

pelos teóricos pós-modernos para explicar o domínio do espaço (e mesmo o seu 
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desaparecimento) por meio de inovações e investimentos em transporte e 

comunicação - a “aniquilação do espaço por meio do tempo. 

Em conjunto com o discurso da aniquilação do espaço por meio do tempo, aparece 

o discurso que anuncia o fim do Estado-nação enquanto condutor das atividades e 

estratégias humanas organizadas. No entanto, o que está sendo evidenciado é o 

aparecimento de outras funções que passaram a ser compartilhadas e em parte 

monitoradas pelas instituições estatais, mas de maneira não soberana. Conclui-se que 

o Estado nem está ausente nem se tornou menor, mas participa ativamente como um 

forte e ágil indutor dos interesses da economia dominante. Nesse caso, se omite 

quanto à consideração dos interesses públicos de caráter social. 

Portanto, os fatores que derivam atualmente dessa condição espacial compõem o 

quadro conceitual da compressão-expansão do tempo-espaço. Com a racionalização 

do espaço geográfico, decorrente da difusão das inovações tecnológicas e o processo 

de mudanças políticas e econômicas mundiais, notadamente a omissão do Estado - 

Nação, embora este não tenha se tornado irrelevante, as barreiras espaciais são 

eliminadas. Promove-se, desse modo, a exploração de atividades econômicas em 

escalas geográficas locais que permitem uma organização territorial determinada por 

um comando global do trabalho e de funções. No entanto, para que esse usufruto 

produtivo das singularidades espaciais seja efetivado no meio geográfico, é 

necessário que os grupos capitalistas hegemônicos busquem desenvolver um amplo 

processo de desestruturação dos espaços nacionais e reestruturação das escalas 

espaciais de ação.  
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 No movimento dialético de compressão-expansão do tempo-espaço os conjuntos de 

normas são impostos através de uma política e de um poder econômico que são 

alienígenas, ou seja, se caracterizam por um movimento oposto justamente por sua 

ausência histórica e identitária na escala geográfica explorada. Há, em curso, uma 

remodelagem das formas de apropriação do espaço através de um sistema de formas 

de regulação; uma regulação que se consolida pela mobilidade de práticas privadas 

em diversas escalas locais globalizadas. Ademais, ainda que determinados grupos 

hegemônicos não participem do espaço como agentes de construção do lugar, são 

esses que possuem para o próprio prazer, a chave e o uso das diversas escalas 

geográficas. Assim, é neste sentido que a ausência identitária paradoxalmente se 

constitui em presença mercadológica. 

 Dado o fato de que o fenômeno de compressão-expansão do tempo-espaço não se 

constitui apenas como um fenômeno de superfície geográfica é possível concluir que 

se trata muito mais de um encontro para o qual converge uma série de fatores que se 

interrelacionam. Tais fatores se notabilizam não apenas pela circulação mais rápida 

dos transportes e da informação em rede, mas principalmente pelo sistema político de 

normas correspondentes ao sistema produtivo hegemônico, de caráter globalizado.  

Os objetos geográficos, portanto, passam a ter, quando utilizados sob a perspectiva 

da razão instrumental, que desempenhar um papel tão importante a ponto de levar a 

efeito verdadeiras transformações na sociedade. Sendo assim, o sistema de formas 

utilizado intensamente pelo atual período socioeconômico globalizado pode modificar 

a formação socioeconômica de uma determinada escala geográfica através da 
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transferência de formas normativas que são, sobretudo, espaciais. E são espaciais por 

realizarem uma função direta nas qualidades singulares naturais e sociais das escalas 

locais onde se efetivam. Desse modo, a ação direta de imposições de formas 

normativas alienígenas, em determinada estrutura espacial, pode facilmente distorcer 

o conjunto de ações que foram planejadas e estabelecidas pelos próprios grupos 

locais. Todavia, as normas, enquanto formas, significam apenas um objeto em si 

mesmo. No entanto, o processo que determina o uso das formas normativas se 

configura claramente como um processo orientado por um sistema de ações políticas 

carregadas de intencionalidades, e essas se caracterizam atualmente como um 

conjunto de fatores que compõem a compressão-expansão do tempo-espaço. 

Fica claro, dessa forma, que o conjunto de normas elaboradas fora do contexto 

local, e impostas como mediação material dos processos político-econômicos no pólo 

xérico estabelece, de forma majoritária, uma compressão do tempo-espaço, visto que 

se constituem como normas que não permitem à escala local, em sua maior parte, 

acompanhar a forma acelerada da política alienígena de normas e regras. Isso gera 

uma enorme tensão entre o tempo dos fenômenos a que os produtores locais devem 

forçosamente adaptar-se. Esses diferentes sentidos de tempo, cuja compressão vem de 

fora, podem desencadear sérias conseqüências, pois a perspectiva temporal implica 

numa compressão da mobilidade normatizadora de processos espaciais, e isso afeta 

materialmente as decisões tomadas na escala local. 

Consequentemente, sob a perspectiva de aceleração da mobilidade dos processos 

espaciais, o pólo xérico Petrolina-Juazeiro é tratado como um atributo que só pode ser 
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apreendido se for enquadrado num conjunto de normas de certificação determinado 

por grupos hegemônicos. Nesse sentido, o tempo-espaço é usado para regular a vida 

socioeconômica dessa escala local e forjar conceitos com sentidos territoriais 

politicamente corretos. O conjunto majoritário de normas é interpretado como o único 

padrão geográfico da inelutável direção de compressão do tempo-espaço 

Fica evidenciado, assim, que a fruticultura irrigada do pólo Petrolina-Juazeiro está 

se adequando às exigências dos mercados consumidores cujos conceitos são 

marcadamente desenvolvidos pela cultura consumidora globalizada de alimentos. 

Essa cultura compõe um quadro de valores sociais, políticos e econômicos e esses, 

por sua vez, devem ser agregados aos produtos. Deriva desse contexto a necessidade 

de desenvolver um sistema de normatização, de caráter mundial, que possa garantir, 

ao sabor das exigências dos grupos hegemônicos do mercado global, que os agentes 

do setor público e privado do Estado brasileiro se empenhem para que as frutas 

brasileiras possam atender aos mais diversos requisitos sanitários e de qualidade.  

 O incentivo à criação de um mercado globalizado no pólo xérico Petrolina-

Juazeiro, no tocante às qualidades correspondentes ao espaço, trouxe nova 

significação a essa escala local. A racionalização da organização espacial em 

configurações de produção eficientes, redes de circulação e de consumo 

correspondem a uma conjunção de fatores que evidencia claramente a diminuição de 

barreiras espaciais nesse pólo, porque são características inerentes ao sistema 

hegemônico globalizado. Portanto exprimem o fenômeno de compressão do tempo-

espaço.  No entanto, esse mesmo fenômeno encontra suas contradições, pois as 



148 

  

barreiras espaciais só podem ser reduzidas por meio da produção de espaços, ou seja, 

por meio da expansão do tempo-espaço em busca de escalas locais singulares. Nesse 

caso, a expansão do tempo-espaço, que ocorre nesse pólo xérico de fruticultura 

irrigada, vem sendo legitimada através do trabalho de instituições mediadoras tanto 

públicas governamentais, como privadas que participam ativamente do processo 

contemporâneo de compressão-expansão do tempo-espaço no pólo xérico. Suas 

funções primordiais, correspondentes às atividades da fruticultura irrigada, é a de 

racionalizar a organização espacial em configurações de produção eficientes de 

sistemas técnicos, de dados especializados de pesquisa e de ordens normativas que 

estruturam a produção local. O uso de técnicas modernas, a proteção dos ambientes 

de seleção dos frutos e o desenvolvimento e acompanhamento de um sistema de 

certificação rigorosamente normativo para atender aos requisitos exigidos pelo 

mercado consumidor globalizado atestam, em conjunto, a estrutura na qual se apóiam, 

atualmente, tais instituições.  

   Finalmente, e por tudo isso, para deixar claro o que significa o fenômeno de 

compressão-expansão do tempo-espaço, é pertinente retomar o que a geógrafa 

Massey, com muita propriedade, lançou como desafio para aqueles que se preocupam 

em elucidar os movimentos adversos que se efetivam como conteúdos legitimamente 

geográficos:  

... e se...? E se nos recusássemos a expressar espaço em tempo? E se 

ampliássemos a imaginação da única narrativa para oferecer espaço 

(literalmente) a uma multiplicidade de trajetórias? Que tipos de conceituação 

de tempo e espaço e de suas relações isso poderia revelar? (MASSEY, 2008, p. 24). 
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