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Entendemos que a apropriação da terra no campo implica em determinadas formas 

de produção que a caracteriza. E uma vez a terra apropriada, tanto para o fim de reserva de 

valor  como  para  a  produção,  passa  a  pertencer  a  uma  DTT  (Divisão  Territorial  do 

Trabalho)  para  qual,  a  técnica  tem sido  o  critério  norteador.   Na  realidade  brasileira 

podemos identificar que a distribuição territorial das relações de produção está diretamente 

ligada à forma de apropriação da terra na trajetória de formação desse território, desde a 

chegada  dos  portugueses  aos  tempos  atuais  com as  determinações  político-econômicas 

vigentes.

Durante o período colonial predominou-se a estrutura latifundiária concentrada e 

restrita mediante a relação de parentesco: as capitanias hereditárias-, cuja produção voltada 

para o mercado externo,  caracterizava-se em sua maioria  pela  monocultura  pautada na 

mão-de-obra escrava.  Na república,  com a tentativa  de inserção do país  na econômica 

capitalista mundial, a criação da Lei de Terras, 1850, fez com que a apropriação da terra 

fosse transferida das mãos da coroa para o poder privado. 

Neste  caso,  para  quem tivesse  dinheiro  para  adquiri-la,  não  mudando  muito  a 

estrutura de domínio das terras.  As relações  de trabalho para a produção,  por sua vez, 

foram transferidas da mão-de-obra escrava para a assalariada, principalmente imigrantes 

europeus.  Até  meados  do  século  XX,  a  produção  brasileira  pautada  na  exploração  e 

exportação  de  seus  recursos  naturais  e  na  monocultura  tinha  uma  população 

predominantemente rural, mas as mudanças e a inserção definitiva do Brasil na economia 

capitalista mundial, por meio da indústria, mudou este cenário.

O  projeto  de  modernização  conservadora  incentivada  pelo  Estado,  provocou 

mudanças  radicais  no  campo,  com a  mecanização  e,  conseqüentemente,  a  redução  da 

necessidade da força de trabalho que culminou no êxodo rural intenso. Na década de 1930, 
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70% da  população  brasileira  residia  no  campo,  em 1980 ocorre  a  inversão  e  70% da 

população segundo IBGE, estava localizada na cidade. 

Tal  inversão  significou  mais  que  uma  mudança  de  endereço,  mas,  toda  uma 

conjuntura econômica e social foi alterada, passando pelas novas determinações na DTT 

com o emprego de técnicas e tecnologias na produção que repercutiram profundamente na 

oferta  e  nas  condições  de  trabalho,  intensificando  a  precarização  do  trabalho  e  do 

trabalhador no campo e na cidade.

Os sujeitos envolvidos na apropriação da terra e nas relações de produção no campo 

foram  alterados.  Além  da  oligarquia  rural  existentes,  também  empresários  industriais 

passaram a adquirir terra, não só para produção, mas principalmente como reserva de valor 

– sujeita a especulação imobiliária. A produção, embora mantenha alguma relação anterior, 

passa  também a  ser  industrializada.  Mas  ainda,  a  produção mantêm-se  voltada  para  o 

mercado  externo  em detrimento  do interno.  Trata-se  da  territorialização  do monopólio 

capitalista,  seguida da constante  desterritorialização-reterritorialização  que ultrapassa  as 

marcas do que é rural e do que é urbano (THOMAZ JR., 2007b). 

Esses processos, em seu conjunto, têm ampliado os conflitos sociais e, com isso, o 

aumento dos movimentos sociais no campo, não só por melhores condições de trabalho e 

salário, no caso dos trabalhadores assalariados, como os cortadores de cana entre outros, 

mas sobretudo, a luta pela terra por aqueles expropriados que resistem à essa condição e, 

querem se manter no campo. Dentre outros movimentos dessa natureza, os mais atuantes 

no Brasil,  refere-se ao MST (Movimento  dos  trabalhadores  Sem Terra)  e a  CONTAG 

(Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  na  Agricultura)  embora  com características 

distintas. 

Outro fato importante a considerar é que embora o desenvolvimento do capitalismo 

tenha se ampliado e intensificado no campo, contraditoriamente, também ainda se mantém 

algumas resistências, manifesta, nesse caso, pelo trabalho familiar, um segmento da classe 

trabalhadora que,  segundo Thomaz Jr.  (2007b, p. 3), “historicamente vem se opondo à 

política  neoliberal  e  fratricida  do  últimos  governos,  guiada  para  eliminar  a  estrutura 

produtiva de base familiar e camponesa e manter aqueles que estão conseguindo responder 

aos estímulos da tecnificação e às novas exigências do mercado.”  

Segundo  Oliveira  (2001),  explicar  os  processos  de  transformações  sociais  e 

territoriais  no  campo  passa  necessariamente,  por  compreender  a  territorialização  do 
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monopólio  e  a  monopolização  do  território,  capitalistas,  como  instrumentos  para  seu 

entendimento.  

Visando a compreensão do processo de apropriação da terra por diferentes agentes 

em diferentes tempos e espaços, e as transformações contínuas nas relações de produção e 

trabalho no campo brasileiro no contexto do desenvolvimento do capitalismo, buscamos 

apresentar  neste  texto,  a  construção  e  instituição  desses  processos  no  Brasil  á  luz  da 

modernização conservadora. . 

1. A estrutura agrária e as relações de produção no Brasil

A lógica engendrada nas relações estabelecidas no campo, no que diz respeito 

ao território brasileiro, está sobretudo sob a égide do capitalismo como modo de produção 

central  e  os  processo  produtivo  nele  pautado,  disseminando  múltiplas  relações 

sócioespaciais.  Primeiramente,  consideramos  importante  enfatizar  que  a  história  de 

formação sócioespacial do Brasil colonial foi pautada na exploração exaustiva dos seus 

recursos naturais e que tal modelo de acumulação, solidificou-se expandindo para outros 

espaços no território conforme o avançar do tempo e o desenvolvimento das técnicas e 

tecnologias. 

Tais avanços, aliados as determinações políticas representam no cenário nacional e 

mundial,  a  “modernização”,  contudo,  os  novos  arranjos produtivos  mantém  em  sua 

essência, forte vinculo com as práticas inerentes ao período colonial, sobretudo no aspecto 

da  concentração  de  posses,  de  recursos  e  de  poder  paralelo  à  exploração  da  força  de 

trabalho. 

Outrora os homens e mulheres que trabalharam na construção desse país estavam 

sob o  jugo do  sistema  escravista.  Com as  transformações  nas  relações  de  produção e 

trabalho no campo, os trabalhadores tornaram-se assalariados e, atualmente encontram-se 

expostos a distintas formas de contratos e remuneração. 

Segundo  a  fragmentação  da  classe  trabalhadora  frente  aos  novos  segmentos 

econômicos, temos vários exemplos que entre outros são representados pelos trabalhadores 

de telemarketing, os digitalizadores, os trabalhadores envolvidos na cibernética de modo 

geral,  que  em grande  medida,  se  vinculam ao  mercado  de  trabalho  na  modalidade  de 

subcontratados,  terceirizados,  ou  formas  derivadas  da  informalização.(THOMAZ  JR., 

2007a) 

3



Ao  se  repensar  o  circuito  das  explorações  históricas  podemos  sentir  a 

conotação de total aproveitamento material e subjugação humana. Concomitante a extração 

da  madeira,  foi  implementado  no  país  a  cultura  açucareira,  baseado  no  sistema  de 

plantations,  prática  extensiva que além de requerer  extensas áreas,  o processo somente 

pode ser realizado em conjunto a outra forma de exploração: a da força de trabalho dos 

povos indígenas e escrava, estabelecendo bases da grande desigualdade social. 

A concentração  de  terras  constitui  uma  das  principais  marcas  da  formação 

sócioespacial do país, sobretudo pelas conseqüências da destinação de imensas glebas de 

terras as elites portuguesas – as denominadas sesmarias. De posse de imensas extensões de 

territoriais,  formaram-se os latifúndios,  estes por sua vez responderam as demandas  do 

mercado mundial – primeiramente, com a cana-de-açúcar, depois o café, cacau, algodão, 

borracha e, mais recentemente, de milho, soja, e novamente sob outra lógica, a cana-de-

açúcar simplesmente expandindo a área de cultivo, num processo de uso extensivo da terra.

Segundo  Gonçalves(1993)  as  conseqüências  não  demoraram  a  aparecer: 

empobrecimento dos solos, o desequilíbrio ecológico, perda da biodiversidade, extinção de 

várias nações indígenas. Com a institucionalização da Lei de Terras em 1850 o sistema de 

doação foi substituído pela compra, ampliando a propriedade da terra, muito mais como 

reserva de valor que um bem destinado a produção.

A criação dessa lei estava atrelada ao processo de abolição da escravatura, ou 

seja, os negros africanos, mão-de-obra escrava, tornados “livres”, contudo com direito e 

condição de acesso a terra vedado, mantendo assim, o  status quo vigente. Os imigrantes 

europeus,  destinados  a  ocupar  os  postos  de  trabalhos  deixados  pelos  negros,  também 

teriam que trabalhar arduamente nos latifúndios para que pudessem conquistar  recursos 

necessários à aquisição de um pedaço de chão. Tal iniciativa intensificou a desigualdade 

social, com as relações de produção escrava substituída pela assalariada, mas que em muito 

pouco garantiam as condições necessárias a vida dos trabalhadores rurais.

Neste  processo,  a  única  exceção  se  fez  no  sul  do  país,  cuja  política  de 

imigração esteve voltada para a ocupação de terras ainda coberta por matas virgens, cuja 

ocupação deveria ser efetivada dentro da lógica de defesa do território  nacional.  Neste 

caso,  aos  imigrantes,  foram doadas  pequenas  glebas,  resultando  na  formação  de  uma 

divisão espacial caracterizada por minifúndios e pelo trabalho familiar. Estes por sua vez 

deveriam se responsabilizar pela defesa de suas terras, assim, não só tiveram que enfrentar 
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os conflitos com os indígenas nativos desta região, como também serviram de escudo, para 

defesa das fronteiras do país.

Dessa maneira, a economia brasileira até a década de 1930, foi mantida sob a 

égide do modelo agro-exportador, pautados na monocultura de exportação e na exploração 

de seus recursos naturais, sendo estes a monocultura, a madeira, o látex e os minérios. 

A própria delimitação das sesmarias e a ocupação exploratória do território foi 

configurada  por  uma  formação  sócioespacial  de  “arquipélagos  socioeconômicos”, 

caracterizado pela descontinuidade dos complexos econômicos, dificultando a articulação 

entre as diversas camadas de trabalhadores que se formava continuamente sob condições 

precárias de vida e de trabalho.

 Dentre eles: sistema comercial-seringalista na Amazônia, a agroindustrial na 

zona  da  mata  nordestina,  o  sistema  algodoeiro  e  pecuarista  extensivo  -  no  sertão 

nordestino, o sistema de latifúndio-cacaueiro, o baronato do café em São Paulo etc. Dessa 

maneira,  neste  processo  era  possível  identificar  a  distribuição  territorial  desigual  da 

produção  agropecuária  no  país,  que  embora  com  intensidades  diferenciadas,  ainda  se 

mantém na atualidade.  

2. A modernização conservadora e as transformações no campo

É  possível  afirmar  que  o  processo  de  internacionalização  da  economia 

brasileira  está na raiz  das transformações  e modernização do campo no país.  Assim,  o 

processo de industrialização do Brasil está diretamente relacionado com as transformações 

ocorridas no campo após a década de 1930.

A idéia de integração nacional somada a criação das estruturas de base para a 

industrialização  do  país,  sobretudo  com a  “substituição  das  importações”  após  a  crise 

econômica de 1929, começou a dar um novo rosto ao campo brasileiro. 

Para industrializar o país foi necessário empréstimos internacionais, bem como, 

entrar  na  lógica  das  multinacionais,  resultando  na  divida  externa  e  na  introdução  de 

tecnologias de produção no campo. Para pagar a divida o país sujeitou-se a vender seus 

produtos pelos preços internacionais e atender a demanda externa. 

Então, a prioridade para os produtos agrícolas de exportação (café, cana-de-

açúcar, soja, laranja, etc) em detrimento de produtos alimentícios destinados ao mercado 

interno (arroz, feijão, mandioca), consiste numa herança que perdura nas políticas públicas 
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que penaliza os pequenos produtores e favorece aos grandes proprietários, evidenciando o 

viés agrícola das políticas de desenvolvimento rural  (GRAZIANO & CAMPANHOLA, 

2000).  

A política de Juscelino Kubitschek de 50 anos em 5, foi pautada na idéia de 

progresso a qualquer custo. Ampliou-se a circulação pela via da construção de estradas de 

rodagem e incentivou a industrialização e, conseqüentemente,  a urbanização via capital 

internacional,  com  ele  abriu-se  a  perspectiva  para  o  “progresso”,  prioritariamente 

econômico a custos sociais elevadíssimos. O Brasil em menos de três décadas passou de 

rural a urbano e na década de 1970, inverte o local de concentração de pessoas e atividades 

do campo para a cidade como demonstra o quadro 1. 

A mecanização do campo gerou uma expropriação intensa da mão-de-obra dos 

trabalhadores rurais. Estes concentraram-se nas metrópoles brasileiras, nas cidades médias 

e pequenas de uma maneira geral. Essa massa de trabalhadores não só serviu para ampliar 

a oferta de mão-de-obra necessária a indústria, formou um mercado consumidor para o 

mercado interno e também uma significativa massa de excluídos que passaram a ocupar a 

periferia urbana. 

 

Quadro 1 – População urbana e rural no Brasil (1940-2006)
Ano do Censo População Total População Urbana % População Rural %

1940 41.236.315 12.880.182 31,24% 28.356.133 68,76%

1950 51.944.397 18.582.891 35,77% 33.361.506 64,23%

1960 70.070.457 31.303.034 44,67% 38.767.423 55,33%

1970 93.139.037 52.089.984 55,93% 41.049.053 44,07%

1980 119.002.706 82.436.409 69,27% 36.566.297 30,73%

1991 146.825.475 110.990.990 75,59% 35.834.485 24,41%

2000 169.799.170 145.800.000 85,87% 23.999.170 14,13%

2006 186.119.238 165.832.920 89,10% 20.286.318 10,90%
Fontes: Estimativas da população residente 1940-2000, IBGE e estimativas com base em índices do IBGE para 
2006.

Org.: FERREIRA S. C. 2008.

A ausência de políticas públicas competentes que considerassem a importância 

e a necessidade da reforma agrária que urgia naquele momento de intensa liberação de 

trabalhadores rurais, bem como, de políticas sociais e urbanas no tocante a infra-estruturas, 

consistiu a célula geradora de uma reorganização sócioespacial crescente e problemática, 
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com características diferentes  das provocadas pelo término de ciclos econômicos  como 

acontecera tantas vezes. 

O  fenômeno  da  modernização,  embora  não  acontecesse  homogeneamente, 

provocou  um  movimento  populacional  em  várias  regiões  do  país  convergindo 

principalmente  para  São Paulo  em busca  de melhores  condições  de  vida.  As  políticas 

compensatórias que seguiram, representam gastos excessivos frente a pouco resultado, uma 

vez que o problema não foi e não é tratado na raiz: concentração de terras no campo e na 

cidade seguida da má distribuição de renda. 

O caráter  irreversível  das  desigualdades  se  profunda com o  distanciamento 

entre a população excluída,  subjugada, dominada na cidade e no campo e as inovações 

tecnológicas  que  delineiam  a  divisão  social  e  territorial  do  trabalho.  Desprovidos  de 

qualificação profissional e de acesso a educação de qualidade,  permanecem distante da 

modernização que é seletiva social e espacialmente.  

A  escola  pública,  que  deveria  promover  a  autonomia,  fundamenta-se  no 

conceito  do Estado em formar  uma sociedade  obediente,  submissa  e  conformada,  com 

dificuldade de organização e de reconhecimento de classe com potencial  de luta contra 

grupos hegemônicos, evidenciando que uma classe não pode existir sem consciência de si 

mesma, ou então não é ainda uma classe social. (THOMPSON, 1997).

A  população degradada amplia-se tanto no campo como na cidade e buscam 

meios de sobrevivência frente aos rearranjos socioespaciais e a nova estrutura produtiva. 

Na combinação  entre  agricultura,  industria  e  novas  tecnologias  o  Estado  atuou com a 

incrementação da produção, principalmente de grãos, na medida que associou o mercado 

interno com o externo. Com isso a industrialização também alcançou definitivamente o 

campo. Conforme Oliveira (2001), o caráter  industrial  da agricultura capitalista no país 

possibilitou a produção em grande escala das culturas cuja obtenção de preços altos no 

mercado garantiam lucro certo nesses empreendimentos para os agro-industriais.  

Contudo, tal modelo denominado de CAIs (Complexos Agro Industriais) que, 

na década de 1990 avançou nos campos do Brasil, perde posição atualmente frente aos 

novos  direcionamentos  para  a  política  agrícola  brasileira,  atrelada  a  determinações 

políticas vinculada a gestores do capital internacional como o BM (Banco Mundial), FMI 

(Fundo Monetário Internacional) e OMC (Organização Mundial do Comércio) (THOMAZ, 

2007 b).
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Certamente  os  CAIs,  foram  parte  da  introdução  de  formas  flexíveis  de 

produção e sobretudo de contratação de trabalhadores, ao mesmo tempo em que expulsa 

contingentes de camponeses destituídos de condições econômicas para permanecer na terra 

e  produzir.  Segundo Graziano  (1999,  p.02),  a  proliferação  dos  CAIs  é  suficiente  para 

explicar apenas parte das transformações do mundo rural contemporâneo, em particular, 

“aquelas  que  coadunavam com o  paradigma da  industrialização  da  agricultura,  [...]  as 

transformações ocorridas no campo político, econômico e social apontam para uma nova 

sociedade,  e  emergência  de  um novo  paradigma  assentado  nas  novas  tecnologias  que 

permitirá alterar a forma de organização industrial e o processo produtivo.”

Tais  transformações  foram  estimuladas  durante  o  período  militar  com  a 

chamada “revolução verde, que destinou a partir da década de 60 e 70, todo um pacote 

tecnológico  que  envolvia  o  uso  generalizado  da  seleção  de  sementes,  o  emprego  de 

agrotóxicos,  tratores,  colheitadeiras,  ceifadeiras  etc.  Somadas  a  esta,  foram  criadas 

políticas publicas voltadas para a formação dos pólos de desenvolvimento em todo o país – 

o Pólo Amazônia, o Pólo Nordeste e O Pólo Centro-Oeste. Incentivando novas fronteiras 

agrícolas dentro de um discurso pautado na “integração nacional”.

Dessa forma o Estado atuou na redefinição do uso da terra. Dando incentivos 

elevadíssimos  aos  empresários,  estes  puderam comprar  mais  terras  nas  novas  áreas  de 

expansão,  mantendo  assim a  reserva  de  valor.  Para  “disfarçar”  o  interesse  meramente 

especulativo  da  terra,  grandes  extensões  de  pastos  pecuários  foram  formados,  sob  o 

“discurso”de uma produção ligada a criação de gado.

Este processo transformou o Brasil não só em um dos maiores exportadores 

mundiais de grãos, particularmente a soja, dadas as grandes frentes pioneiras no centro-

oeste  e  norte,  mas  sobretudo  num  país  onde  a  maior  parte  de  suas  terras  ditas 

“produtivas”estão ocupadas com a pecuária que por sua vez está sendo substituída pela 

cana-de-açúcar  como  no  estado  de  São  Paulo,  Paraná  e  dentre  outros,  avança  até  na 

Amazônia. 

Segundo a ONG Amigos da Terra com base em informações fornecidas pela 

UNICA  (União da Indústria de Cana-de-açúcar),  em 2006 a Amazônia Legal além da 

carne e da soja, “produziu aproximadamente 1 milhão de litros de álcool, ou 6% dos 16 

milhões de litros produzidos no país. Números que contrariam o discurso do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva de que a produção de álcool se mantém distante da Amazônia.” 

(FOLHA DE SÃO PAULO, junho de 2008) 
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O  Estado  teve  e  tem  um  importante  papel  nesta  configuração,  abrindo 

vantagens  para  a  ampliação  do  agronegócio.  A  posição  do  presidente  Lula,  embora 

apresentada sob um regime democrático, conserva a herança do período militar, quando a 

política  adotada  consistia  em  cinco  grandes  eixos,  que  transformaram  as  relações  de 

produção e apropriação no campo, e consistiram em: 

• Viabilizar a internacionalização e a aceleração de industrialização do país;

• Fornecer credito bancário de acordo com o tamanho da propriedade. Assim quem 

tinha mais terra, possuiu mais credito e mais facilidades;

• Promover  uma  política  de  incentivos  fiscais  para  projetos  de  colonização  e 

agropecuários,  com o objetivo de aumentar  a produção.  Para isso foram criadas 

Sudene e Sudam.

• Financiar a expansão agrícola para os “espaços vazios”, Centro-Oeste, Amazônia e 

Nordeste;

• Investir na comercialização e na transformação tecnológica do setor agrícola, com 

construção e melhoramento de estradas, portos, barragens para produção de energia 

hidrelétrica e outros investimentos em infra-estrutura e em pesquisas agrícolas. O 

poder público acabou desapropriando varias famílias com essas iniciativas.

O resultado desse processo foram, sobretudo, a manutenção da concentração de 

terras  e  a  distribuição  desigual  da  produção.  Atualmente  (2008),  o  modelo  continua 

pautado  na  produção  em grande  propriedade  agrícola  que  tem ampliado  com o  apoio 

estatal que sobre terras públicas, devolutas que deveriam ser destinadas a reforma agrária3. 

No entanto,  tem servido ao modelo  produtivo  que atende  à  investidores  transnacionais 

representados  por  grupos  como  (Cargil,  Monsanto,  Novartis,  Nestlé,  Bunge), 

coordenadores e dominadores dos segmentos agro-químico-alimentares em escala global. 

Tais políticas, redimensionaram a relação de produção e conseqüentemente do 

trabalho no campo e dizimam as pequenas propriedades, substituindo consecutivamente a 

produção  para  o  mercado  interno  (mandioca,  feijão,  legumes  etc)  pelo  cultivo  para 

exportação (soja, cana-de-açucar, milho etc), incluindo-se ainda a produção de Biodíesel 

entre outros produtos para exportação. 

3. Considerações finais

3 Essa  questão é  apresentada  e  discutida por  Antonio Thomaz  Jr.  No texto  entitulado:  Agronegócio  Alcoolizado  e 
Culturas em Expansão no Pontal do Paranapanema!  Legitimação das Terras Devolutas/Improdutivas e Neutralização dos 
Movimentos Sociais. In: Anais: Feagri/Unicamp, Campinas, 2007.
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A  distribuição  territorial  desigual  nas  relações  de  produção  é  produto  de  seu 

desenvolvimento territorial desigual e pode ser observado pelos dados referentes a varias 

regiões  brasileiras.  Neste  contexto,  o  estudo  da  agricultura  brasileira  deve  ser  feito 

levando-se em conta que o processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção 

no território brasileiro é contraditório e combinado (OLIVEIRA, 2001). Isso quer dizer 

que,  ao  mesmo  tempo  que  esse  desenvolvimento  avança  reproduzindo  relações 

especificamente  capitalistas  implantando  o  trabalho  assalariado  como  o  caso  dos 

cortadores de cana que residem na cidade e são contratados pra trabalhar no campo entre 

outras formas de trabalho e contratação. 

Segundo  o  autor,  nos  estabelecimentos  agrícolas  com  mais  de  1000ha  há  o 

predomínio absoluto do trabalho assalariado,  enquanto que nos estabelecimentos menos 

que 100ha há o aumento e predomínio do trabalho familiar camponês. O desenvolvimento 

da  agricultura  revela  que  o  capitalismo  está  unificando  contraditoriamente  o  que  ele 

separou no inicio de seu desenvolvimento: industria e agricultura. Isso é possível porque o 

capitalismo tornou-se proprietário de terra, portanto latifundiário. 

Sobre essa realidade tem-se inúmeros exemplos distribuídos pelo país, como nas 

usinas de álcool onde o empresário industrial é proprietário de terra e da produção agrícola. 

Enquanto que no Sul  por exemplo,  os produtores  de fumo são proprietários  de terra e 

trabalhadores, utilizando inclusive a mão de obra da família, mas arrendam a terra para 

plantar o fumo que é para a industria. Neste caso o capitalista industrial é o rentista e o 

camponês rendeiro trabalha a terra com sua família.

No  primeiro  caso,  o  capital  territorializa-se.  Trata-se  do  processo  de 

territorialização do capital monopolista na agricultura. No segundo, o capital monopoliza o 

território sem territorializar-se. Tal condição tem se alastrado não somente no Brasil, mas 

também na Europa por meio da PAC (Política Agrícola Comum) e Estados Unidos Farm 

Bill4.  Ambas constituem-se em políticas agrícolas específicas com intenções semelhantes 

que beneficiam os grandes proprietários e asseguram a lógica da produção global em larga 

escala em detrimento da propriedade com estrutura familiar  camponesa.  Esse processo 

revela, que o capital sujeita a renda da terra produzida pelos camponeses a sua lógica, ou 

seja, está-se diante de uma metamorfose da terra em capital.

Assim,  esses  processos  em  seu  conjunto,  nos  quais  a  terra  é  cada  vez  mais 

concentrada e restrita, tem contribuído para ampliar os conflitos sociais no campo e na 
4 Política agrícola norte americana instituida em 2002 (Farm Security and Rural Investment Act) mais conhecida como 
Farm Bill.
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cidade. Vemos nesses movimentos, uma senão a maior resistência à monopolização total 

do espaço produtivo e da produção, uma vez que o Estado tem feito o jogo dos vencedores 

(grupos hegemônicos  estrangeiros e nacionais)  por meio de políticas públicas  agrícolas 

voltadas para exportação e agronegócios. 

Contudo  o  enfraquecimento  dos  movimentos  sociais  recai  sobre  sua  própria 

condição de fragmentação e distanciamento, fato que se representa como favorável à classe 

dominante, comprometendo assim, a luta que não é individual tão pouco de um ou outro 

movimento, mas de resistência de uma classe, a classe trabalhadora. 
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