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RESUMO:  O artigo é resultado parcial da pesquisa teórica em andamento no 
estágio pós doutoral na PUC/SP e objetiva apresentar o debate em torno da 
cultura agrícola empresarial de negócio, o agronegócio, e da produção de 
unidade familiar, camponesa. Estes defendem dois modelos de produção 
agrícola diferenciados manifestando o permanente conflitos e tensões do seu 
modo de vida, de produção e de territórios. As relações de produção do 
agronegócio têm como referência a monocultura, trabalho assalariado, produção 
em grande escala, produtividade, sendo concentrador e funcional à ordem do 
capital, enquanto na produção familiar vincula-se a biodiversidade, 
predominância do trabalho familiar, diversificação, produção em menor escala e 
maior zelo com o meio-ambiente. Traz também a abordagem do território 
construído historicamente pelos diferentes atores e suas relações de poder 
apresentando relações contraditórias e combinadas no contexto da luta de 
classes, particularmente no espaço agrário. 
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INTRODUÇÃO 

A conjuntura agrária brasileira está profundamente marcada pelas origens 

coloniais da economia com três grandes características que a definem, a grande 

propriedade, as monoculturas de exportação e a escravatura. É na esteira das 

monoculturas que se situam os ciclos econômicos sucessivos que correspondem 

à evolução do mercado internacional e que a fragilidade e a dependência social 

e política dos pequenos produtores agrícolas são geridas por antigas relações 

do tipo senhor/escravo. 

A estrutura fundiária contribuiu para o ingresso da grande empresa 

capitalista no campo, desde quando a posse da terra se estabeleceu de forma 

concentrada. Isto manteve o proprietário da terra e o parcelamento ou 

retalhamento da terra levando consequentemente a um reforço da concentração 

fundiária. 

Além da concentração fundiária o capitalismo no campo se fortalece a 

base da expropriação e exploração de povos tradicionais, agricultores familiares, 
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dentre outros e seus territórios sofrendo ataques provenientes desde a formação 

histórica do solo brasileiro.  

A agricultura brasileira era considerada símbolo de atraso econômico do 

país, das relações arcaicas e também responsável pelas condições de miséria 

da grande maioria dos trabalhadores. Com as determinações da economia 

mundial, as economias semi-industrializadas como no caso brasileiro,  são 

obrigadas a adotar melhoramentos tecnológicos produzidos pelos países 

centrais desenvolvidos. A expansão da incorporação tecnológica parte da 

segunda Guerra Mundial para vários países subdesenvolvidos, que ficou 

conhecida como “Revolução Verde”. 

A Revolução Verde denominada de “modernização da agricultura” no 

Brasil, inicia-se na década de 1950 com as importações de máquinas e 

equipamentos mais avançados à produção agrícola. No entanto, foi a partir da 

década de 1960, que a modernização intensificou-se na agricultura brasileira e 

sofreu em seu processo de produção uma verdadeira (r) evolução que teve como 

causa um setor industrial voltado para a produção de equipamentos e insumos 

agrícolas financiada pelo Estado.  

A agricultura foi incorporada mais estritamente ao processo de 

acumulação capitalista e possibilitou o surgimento do complexo agroindustrial 

com o capital industrial e financeiro para encontrar novas formas de realização 

dentro da agricultura, gerador de novas demandas que transformou o produto do 

campo em mercadoria.  

Esse processo, transformou as diferentes formas de vida e de trabalho, 

subordinadas ao capital industrial, financeiro, de ordem local, nacional e 

internacional, modificando assim toda a estrutura rural com um modelo de 

desenvolvimento que preconiza maior rendimento de exploração agrícola. 

Nesta lógica, o conflito permanente de dois modelos agrícolas de 

produção se estabelece, o modelo da agricultura familiar ou camponesa e o 

modelo do agronegócio, com características e finalidades opostas em um 

mesmo território. E, neste jogo de forças antagônicas, o processo de 

reestruturação territorial está posto, no qual o capital financeiro busca abrir 



 

espaços a partir de seus interesses para um novo ciclo de acumulação tendo as 

transnacionais e as elites agrárias como seus aliados no campo.   

 

O território enquanto manifestação espacial do poder  

Definir a categoria “território”, não é uma tarefa simples por ser uma noção 

amplamente utilizada em várias áreas e setores de acordo com a especificidade 

de cada um.  De certo modo, o surgimento deste conceito e sua progressiva 

incorporação nas agendas sociais e políticas referentes ao meio rural têm raízes, 

inicialmente no questionamento dos efeitos negativos da “Revolução Verde”2, 

particularmente em 1970 apontando os impactos socioambientais negativos da 

modernização agrícola e, segundo, na década de 1980, em que se destacou a 

fragilização dos agricultores familiares e suas consequências para a sociedade.  

 

A ideia de desenvolvimento local, especialmente quando associada às 
reflexões sobre agricultura alternativa, ganhou força, em contraposição 
à modernização agrícola, ao se opor à especialização produtiva, à 
concentração fundiária, à otimização da produtividade do trabalho e ao 
privilegiar os preceitos de desenvolvimento endógeno, de localidade, 
de sistemas agrários ou ainda de diversificação das atividades 
econômicas (BONNAL; CAZELLA; DELGADO, 2011, p. 36). 

 

  Segundo os autores, nos anos 1990 o interesse despertado pela escala 

local foi ampliado pelos processos de globalização da economia, liberalização 

comercial (agrícola) e reforma do Estado. Essas novas orientações fortaleceram 

a legitimidade do território ao torná-lo um lugar estratégico para enfrentar os 

seguintes desafios: “(i) reequilíbrio socioeconômico, (ii) gestão do meio 

ambiente, (iii) construção de uma nova capacidade concorrencial e (iv) reforma 

da governança” (BONNAL; CAZELLA; DELGADO, 2011, p.37). 

 Assim, a noção de território substituiu a noção de local, enquanto uma 

estratégia de ação coletiva, autônoma e um importante instrumento para 

compreender a estrutura espacial, porém complexa.  

 
2 A Próxima Revolução Verde apresenta: De banho de micróbios e manipulação genética a 
internet das coisas e inteligência artificial. Com as novas tecnologias, vem aí a terceira revolução 
agrícola - capaz de enfrentar as mudanças climáticas e o aumento da população. E ainda gerar 
mais riqueza no campo.  (Capa da Revista Exame de 15/05/2019, edição 1185, p.18-37).    



 

Nesse artigo não serão tratadas as diferentes abordagens de território 

(geografia social, geografia econômica, geografia política, territorialização das 

políticas públicas) e suas conotações distintas. A proposta se atém a 

compreender o território enquanto uma manifestação espacial do poder 

fundamentada em relações sociais (CLEPS Jr., 2010). 

Pensar o território a partir das relações de poder é entender que o território 

é social, uma reprodução do real, um produto do imaginário humano. De acordo 

com Raffestin (1993), cada território possui seus próprios códigos, 

representações e fronteiras, construções da realidade que se revelam como 

instrumento de poder (a língua é uma forma de poder, a religião, as diferenças 

raciais e étnicas constituem um fator político, pois são utilizadas na busca do 

poder). 

As relações de poder, segundo o autor, não são externas a outras 

relações (sociais, econômicas, entre outras), são intrínsecas a elas. Assim, o 

poder é algo relacional, multidimensional e imanente, vinculando-se ao espaço-

tempo em que a s relações são intencionais e não subjetivas, portanto, objetivas. 

Além do mais não é algo hierárquico, visto que os grupos subalternos também 

possuem poder. 

Mudar a estrutura de poder implica mudanças na tessitura dos territórios, 

e Raffestin (1993) afirma que a mesma se relaciona diretamente com o modo de 

produção. A funcionalização e a disfuncionalização afetam o território e suas 

fronteiras, porém as tessituras permanecem, porém, de forma reorganizada. 

 

O conceito de território pode significar o espaço físico em diversas 
escalas: desde o espaço geográfico de uma nação, região, estado, 
microrregião, município, bairro rua, propriedade, moradia,  sendo esse 
o sentido absoluto, objetivo, concreto, material e localizado.[...] pode 
significar espaços sociais em suas diversas dimensões: culturais, 
políticas, econômicas, histórica, ou seja, as relações sociais em sua 
complexidade, espacialidade e  temporalidade. Inclusive no plano das 
ideias, da construção de conhecimento e suas diferentes leituras de 
realidades, do sentido e do significado, das divergências e 
convergências, do diálogo e do conflito. Esse é seu sentido relacional, 
subjetivo, abstrato, representável e indeterminável. Portanto, território 
em movimento (FERNANDES, 2010, p. 41-2). 
 

Nesta ideia, Fernandes (2010) afirma que territórios colidem, são 

destruídos e recriados por meio de relações de poder. Paradigmas que superam 



 

outros paradigmas, portanto, o território é um espaço de contradição em que se 

incorpora o conflito como uma de suas dimensões. 

Por essa contradição, o “território deve ser apreendido como totalidade 

concreta do processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e com 

suas articulações e mediações supraestruturais (políticas, ideológicas, 

simbólicas, etc [...] produto de luta de classes” (CLEPS, Jr. 2010, p. 36) 

 

A disputa do território entre agricultura familiar e agronegócio  

A abordagem territorial sob a perspectiva da questão agrária deve ser 

concebida em sua complexidade, entendendo-o como processo contínuo de 

ação de forças que ordenam os territórios com as distintas concepções de 

desenvolvimento articulada aos poderes que o interagem. Nesta concepção é 

que Mota e Eduardo (2010) descrevem que as características de cada território 

são construídas historicamente pelos atores e suas relações de poder com grau 

maior ou menor de disputas e lutas. 

Para Fernandes (2010) as disputas por território,  sob a égide da questão 

agrária,  traz a tona o conflito que gera continuamente a conflitualidade porque 

é um movimento de destruição e recriação de relações sociais,   de 

territorialização, desterritorialização e reterritotialização do capital e do 

campesinato,  referindo-se a grande agricultura (agronegócio)  e  a produção de 

unidade familiar (camponesa).  

Os interesses conflitantes de dois modelos de produção agrícola na 

condição de uso e ocupação de um mesmo território geram as disputas 

territoriais, é um produto concreto da luta de classes.  

Quando acontece o processo de territorialização de um modelo de 

produção desterritorializa-se outro, como ilustra Fernandes, Welch e Gonçalves 

(2014), “quando o agronegócio se territorializa sobre o território dos povos 

tradicionais, desterritorializa-os” (p. 76). Ainda,  acrescenta os autores, “outra 

forma de disputa é quando não acontece a desterritorialização, mas controla o 

acesso ou formas  dos territórios” (p. 76). 

Há existência de um processo de justaposição das lógicas territoriais de 

dois tipos de modelos de construção de territórios. O território criado com 



 

enfoque sociocultural, as comunidades indígenas, os quilombolas, os 

assentamentos de reforma agrária, agricultores familiares e os territórios rurais 

de identidade instituídos pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA),  em que estes territórios 

apresentam-se como ofensivos ou defensivos (BONNAL; CAZELLA; DELGADO, 

2011). E, o outro território, os autores explicam que responde nitidamente a uma 

lógica econômica, como os Arranjos Produtivos Locais (APL) ou conglomerados 

especializados como agricultura de exportação.  

Conforme Stédile (2006), nestes dois modelos há uma cristalização de 

dois padrões de produção rural visto como polares, quando não excludentes: de 

um lado os capitalistas, representados pelos complexos agroindustriais e o 

agronegócio, e de outro, o da produção familiar tida como disfuncional ou inviável 

pela ideologia dos grandes capitalistas  

Neste sentido, o sistema agrícola do agronegócio é um projeto distinto do 

sistema agrícola do produtor familiar. Enquanto no agronegócio as principais 

referências são a monocultura, o trabalho assalariado e a produção em grande 

escala, na produção familiar incide a biodiversidade, predominância do trabalho 

familiar e produção em menor escala.  

O desenvolvimento capitalista de produção sob o apogeu da ideologia 

modernizadora da agricultura, caracterizou-se como um gerador de profunda 

desigualdade altamente excludente, custeada por um regime ditatorial e um 

aparato institucional que respaldou e subsidiou os grandes proprietários e o 

agronegócio em detrimento da pequena produção familiar, definindo claramente 

qual o projeto que tem sido historicamente adotado pelo Estado brasileiro 

(MARTINS, 1984). 

A agricultura de base familiar não está abastada do capitalismo por estar 

inserida na sociedade capitalista, mas tem traços fortes de não capitalista pelo 

fato de ter um desdobramento da produção com a natureza e não objetiva 

exclusivamente o lucro, isto é, tem a terra enquanto um meio de produção para 

ser usada enquanto terra de trabalho, de subsistência, de sobrevivência e retira-

se dela uma  parcela de excedente. 



 

Obviamente que nesta relação capitalista, o capital ao se “especializar” 

na produção rural familiar, primeiramente o conduz para que faça parte da 

sociedade do trabalho para em seguida o inserir na economia de mercado, mas 

não se dissolve a relação direta do trabalho familiar na sua reprodução. 

 

Na sociedade capitalista, o camponês deve ter algum vínculo com o 
mercado, com o dinheiro e, portanto, com o capital. Mas, ao mesmo 
tempo, ao não ser empregado, assalariado de outrem, aparece com a 
pessoa que trabalha para si mesmo, com sua família. O seu trabalho é 
independente, mas sua vida está residualmente articulada com a trama 
de relações de mercado [...] o agricultor familiar ainda que modernizado 
é o nosso característico camponês, é dono dos meios de produção, é 
um produtor autônomo. Sua relação com o capital não se dá por meio 
da exploração direta de seu trabalho pelo capitalista. A exploração do 
trabalho aparece ocultada na extração da renda fundiária, aparece sob 
a forma de pagamento da renda da terra (MARTINS, 2008, p.91). 

 

A agricultura familiar desenvolve-se em geral combinando várias 

culturas, utiliza criações de animais e transformações primárias tanto para o 

consumo da família como para o mercado, processo esse denominado de 

diversificação de produção. Este segmento tem um papel primordial na produção 

de alimentos, mas suas unidades de produção nem sempre se encontram em 

terras férteis e uma grande parte em regiões atrasadas precisa de estratégias 

locais de desenvolvimento para introduzir estruturas produtivas diversificadas, 

ou seja, cadeias agrícolas diferenciadas (RATHMANN, 2008). 

Sobre isso, destaca-se que;   

 A posição em que a pequena produção agrícola se insere hoje no 
modo capitalista de produção, a tecnificação (ou modernização) 
representou antes uma imposição do que uma oportunidade 
conquistada. E o seu sentido maior foi um só: uma maior subordinação  
do pequeno produtor ao “sistema”, muito embora isso possa ter como 
resultado final tanto uma persistência da situação camponesa sob uma 
forma modernizada (diferenciação) como um processo de 
decomposição (semiproletarização) ou de capitalização, dependendo 
das particularidades com que foi redefinida a sua articulação com o 
capital (SILVA, 1983, p. 31).   

 

Acrescenta-se a isso, que uma das características fundamentais das 

famílias rurais nos países em desenvolvimento é a habilidade de se adaptar, 

principalmente para manter o objetivo de sobreviver. As famílias mudaram suas 



 

fontes de sobrevivência em função das mudanças conjunturais que enfrentam – 

o que as induz a adotar diferentes estratégias de sustento. 

No que tange ao agronegócio, Haguette (1983) ao citar Warriner, 

apresenta como característica fundamental a exploração agrícola em grande 

área nos moldes do latifúndio, ou plantation em que esta pode ser ao mesmo 

tempo uma grande propriedade e uma grande empresa, dirigida por 

administradores que utiliza mão de obra assalariada ou em outra época escrava. 

Neste sistema, as áreas são extensivamente cultivadas ou usadas para pecuária 

e agricultura sendo consideradas ao mesmo tempo grandes propriedades e 

empresas pertencentes a uma companhia com presença de capital estrangeiro 

e utilização de métodos intensivos de cultivo. 

A diferença entre latifúndio e agronegócio é que o latifúndio efetua a 

exclusão pela improdutividade e o agronegócio promove a exclusão pela intensa 

produtividade, houve um aperfeiçoamento do processo, porém “escondem em 

sua raiz a mesma lógica: a concentração e exploração” (FERNANDES, 2010, p. 

38). 

Diante do desenvolvimento do capitalismo no início do século XX, já 

estava consolidada a concentração de terras, o espaço físico e o poder social 

dos detentores de grandes plantações voltadas para cultivos destinados aos 

mercados internacionais.  Segundo Mazzeo, (1995), a concentração de terras e 

as determinações da conjuntura econômica internacional contribuíram de 

maneira decisiva para as transformações na produção agrícola e para o 

desenvolvimento da indústria no Brasil.  

Neste contexto, Mazzeo (1995) afirma que historicamente o 

protecionismo garantido pelo Estado brasileiro direcionava-se prioritariamente à 

exportação e não à produção industrial de mercado interno, isto favoreceu a 

expansão do capital financeiro internacional e para realizar-se de forma plena 

necessitava expandir-se em todo mundo, em especial nos países dependentes 

e de extração colonial lutando entre si, por mercados e fontes de matérias-

primas.  

A intervenção do Estado pautou-se por uma diretriz básica: farta 

concessão de créditos e subsídios direcionados à agricultura patronal, 



 

disseminando tecnologias em que privilegiava os produtos de exportação, como 

nos adverte Stédile (2006).  

É nesta condição que o Estado se torna o provedor da agricultura 

capitalista em que; 

 

[...] não se pode falar do agronegócio sem pensar no Estado e nas 
políticas públicas, que não só viabilizam sua origem, mas também sua 
expansão. No início essa presença se traduziu na política de terras 
(assentamentos), mas logo se manifestou na política de inovações 
tecnológicas e de pesquisa, naquilo que alguns denominaram 
“recriação dos solos” [...] a presença do Estado não elimina, por certo, 
aquela dos grandes grupos empresariais, que se somaram aos 
fazendeiros tradicionais, aos colonos também presentes ou ainda a 
atuação in loco das empresas multinacionais (tradings) (HEREDIA; 
PALMEIRA; LEITE, 2010, p. 165 - grifo dos autores)   

 

Neste sentido, Stélide (2005) ao citar Marx em O Capital, volume III, 

descreve que o monopólio da propriedade fundiária é uma condição histórica 

prévia que constitui a base permanente do modo de produção capitalista, como 

de todos os modos anteriores de produção baseados na exploração das massas 

sob uma forma ou outra. 

Consequentemente a definição desta política agravou a exclusão social 

no campo e nas cidades devido à intensa migração de contingente de 

trabalhadores rurais desapropriados em direção às metrópoles, aumentando o 

número de miseráveis urbanos desprovidos de direitos mínimos de cidadania. 

 

Considerações finais 

 

Os governos brasileiros têm-se caracterizado por ignorar a diferenciação 

de classes sociais na agricultura,  formula sempre políticas agrícolas por região 

e/ou produto e não por tipo de produtor e que,  em raras ocasiões estas políticas 

voltaram-se para a  unidade de produção familiar. Trata-se igualmente 

produtores que são profundamente desiguais, além de socialmente injusto, na 

qual os  resultados da modernização  da agricultura  beneficiaram a minoria  dos 

grandes produtores rurais, os setores oligopolistas  da indústria fornecedora de 

insumos, máquinas e equipamentos para agricultura, as agroindústrias 



 

processadoras de matérias-primas e os bancos repassadores  dos recursos do 

crédito rural.  

Estes aspectos demonstram em que lado, ou melhor, em que modelo de 

produção o Estado se coloca e que interesse de classe defende e representa.  

Neste jogo de forças de poder no território a agricultura camponesa tem 

se tornado sempre subalterna e expropriada, sendo que o capital os enfrenta 

para continuar dominando-os tendo a conflitualidade sempre presente “no” e 

“para” o território. 

Destaca-se, portanto, que os dois modelos de produção colidem por meio 

de relações de poder, são territórios em movimento que por meio da contradição 

geram conflitos, negociações, acordos, manifestações, criando-os e recriando-

os. Por fim, a relação capitalista se realiza em si mesma e na reprodução das 

suas contradições, esta é a marca de seu poder. 
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