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Resumo 
Nos distintos meios da sociedade é a produção que determina as relações do ser 
humano. Suas ações são coordenadas de acordo com aquilo que vai executar em seu 
trabalho. Por sua vez, é deste que resulta sua produção e a reprodução do sistema, o qual 
é regido pelo modo de produção capitalista. Nesse sentido, este artigo objetivou analisar 
as diferentes formas de organização para a comercialização da produção rural, sejam 
através de associações, de redes comunitárias locais formadas pela venda direta ou 
indireta ao consumidor e feira livre que se estabelecem entre os atores responsáveis pela 
produção da matéria-prima, no meio rural, bem como pela transformação por meio da 
agro-industrialização. Estas organizações envolvem os atores das diferentes redes 
estabelecidas em estruturas horizontais. Tal propósito se concretizou mediante a revisão 
bibliográfica acerca das temáticas envolvidas no referencial empírico, tendo como base 
o município de Caibi, estado de Santa Catarina, Brasil. Sendo que este se apresenta com 
diferentes formas de organização, comercialização e produção rural, como meio de 
reprodução da agricultura familiar, desenvolvida em propriedades com pouca extensão 
de área. Procurando entender as ações dos atores que coordenam as distintas formas de 
produção e a comercialização no meio rural, através de relações exógenas e endógenas, 
resultando em uma peculiar organização da espacialidade geográfica. 
 
Palavras-chave: Organização espacial, Produção Rural, Sistema de Produção, 
Reprodução do/no sistema, Dinâmicas do meio rural.  
 
1. Introdução  
 

As transformações socioeconômicas do meio rural e suas implicações em 
mudanças espaciais se acentuaram no decorrer do século XX.  Neste século o modo de 
produção apresentou significativo aumento da produtividade e de qualidade da 
produção, devido à inserção de processos de modernização tecnológicos nas diversas 
etapas dos sistemas de produção, acirrando a disputa pela maximização dos lucros e 
minimização dos custos. Nesta lógica de produção destacam-se a mais valia e a 
competitividade que se revelam como verdadeiros obstáculos para aqueles que 
apresentam dificuldades de inserção e manutenção de sua produção no mercado. 

Neste contexto, as políticas governamentais apresentam significativa 
responsabilidade com a difusão para a adoção dos processos de modernização. O crédito 
rural oferecido era destinado para aquisição do aparato técnico produtivo, que se 
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disseminou no meio rural como modelo produtivo padronizado. De um lado, 
possibilitou a redução da mão-de-obra humana e, por outro, favoreceu a indústria que se 
instalava no País. No entanto, foram os grandes produtores rurais mais bem sucedidos 
que se aproveitaram desse sistema de crédito rural, para ampliar e modernizar suas 
propriedades.      A modernização propiciada pela inserção do novo conteúdo técnico e 
pela política de crédito rural não abrangeu o rural em sua totalidade. A difusão 
tecnológica não se processou de forma homogênea no espaço geográfico do meio rural e 
da sociedade Nacional. Ela ocorreu em diversas escalas espaciais, em tempo e épocas 
diferenciadas, Santos (1998). As políticas ligadas à agricultura brasileira no decorrer das 
décadas de 1960, 1970 e 1980, não se restringiram apenas ao crédito rural e as 
subvenções. Houve além do estabelecimento dos preços mínimos para os produtos 
agrícolas, o fomento de instrumentos ligados à infra-estrutura, pesquisa e assistência 
técnica. 

A formação de novos mercados deu origem aos complexos agroindustriais que 
se formava em distintas regiões onde a modernização se encontrava instalada. Estes 
complexos tiveram início nos setores de cereais e carnes. No entanto, os beneficiários 
dos estímulos governamentais foram os grandes produtores e as empresas 
agroindustriais (MIOR, 2005; MULLER, 1989). Entretanto na década de 1980, essa 
política agrícola demonstrou sinais de crise. Tendo início nas restrições do apoio estatal 
à agricultura, que culminou na década de 1990, com a redução dos instrumentos de 
política agrícola, implantado em décadas anteriores. Em outras palavras, restrições ou 
até mesmo o fim da garantia de preços mínimos, do crédito rural subsidiado e dos 
estoques reguladores. Tudo isso aliado a uma significativa redução nos recursos 
públicos destinados à agricultura. Além de uma abertura comercial sem precedentes, 
que marcou esta década com a desregulamentação da economia e a intensificação do 
processo de globalização. 

 Desta forma, o meio rural brasileiro, e especialmente a agricultura, no final do 
século XX foi marcado pela reestruturação dos mercados e da circulação, que neste 
momento já se apresentava na forma de redes de produção, especialmente aquelas que 
envolvem os produtores familiares. Estes produtores, no passado procurando mercado 
para seus produtos, se aliaram as redes de produção. As redes que formaram a partir dos 
complexos agroindustriais promoveram a reorganização da produção e sua distribuição 
no espaço geográfico do meio rural e do urbano. Além disso, articularam-se as 
agroindústrias convencionais e com outras redes que se estabeleceram baseadas em 
associações de produtores rurais, constituindo-se em agroindústrias de pequeno porte. 

 No entanto, as próprias alianças entre os distintos atores e suas redes podem 
desencadear processos de formação de novas redes em virtude da sua não inclusão em 
determinados sistemas produtivos e redes. Tal fenômeno vem sendo observado no 
sistema de integração as agroindústrias e as unidades de produção da agricultura 
familiar. Fenômeno este que apresenta problemas conjunturais, de um lado, é coroado 
de êxito pelo sucesso econômico, apresentando aumento de qualidade e de 
produtividade dos produtos padronizados. Por outro, apresenta problemas 
socioeconômicos e ambientais, provocando a exclusão de produtores rurais e de 
produtos advindo das pequenas propriedades. E desta premissa que surgem formas 
diferenciadas de organização do modo de produção objetivando a reprodução do 
sistema. 

 Produtos derivados de leite, carne, cana de açúcar, uva e peixe, pão, cuca, 
feijão, mandioca, batata-doce, frutas e verduras em geral, que eram produzidos somente 
para o consumo interno da família na propriedade passam a ser comercializados por 
associações, como: Paica – Produtos Agro-industrializados de Caibi; feira livre 
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realizada semanalmente no Salão Paroquial da Igreja Católica local; e por agricultores 
que vendem diretamente ao consumidor de “porta em porta” ou nos mercados locais,  
onde possuem relações de vizinhança. Neste cenário emergem atores e redes que atuam 
em mercados formais e aqueles que vendem sua produção na informalidade. 
Constituem-se, portanto, diferentes formas de relações que se manifestam na 
organização espacial como meio de visualizar um potencial mercado consumidor para 
produtos diferenciados e de sobrevivência no sistema.  

 
2. Procedimento metodológico 
 

O estudo das associações formando redes de produção que se impõe na 
organização das espacialidades exige uma metodologia abrangente, em virtude de suas 
características, como a complexidade de elementos que interferem na dinâmica e nos 
processos de formação, mutação e manutenção de tais associações. Desse modo, optou-
se pela metodologia sistêmica, por entender que tal abordagem metodológica permite o 
reconhecimento de todo o processo, sem recortes temporais e concepções lineares. 

Existem vários autores que se valem da metodologia sistêmica como método de 
investigação. Neste trabalho, optou-se pelas normas de investigação conforme descrição 
explorada por Bertalanffy (1975) e Morin (1977), que é oriunda da Teoria Geral dos 
Sistemas (TGS).  

O conhecimento do objeto foi aprofundado através do estudo de suas unidades 
diferenciadas no tempo, mediante a análise das categorias que contêm a estrutura, a 
função e a forma que permitem entender a organização espacial tramada pelas 
associações. O procedimento requer esta seqüência, por ser através do estudo das 
categorias que se desvendam as relações que estruturam o espaço social, ao revelarem 
“como os homens organizam sua sociedade no espaço e como a concepção e o uso que 
o homem faz do espaço sofrem mudanças. A acumulação de tempo histórico permite-
nos compreender a atual organização espacial” (SANTOS, 1997b, p.53). 

Para a realização deste estudo fez-se uso de fragmentos do trabalho de campo da 
dissertação de mestrado intitulada “Redes de produção e dinâmica na organização das 
espacialidades” (BARÉA, 2008), a qual adotou em sua investigação etapas de trabalho, 
utilizando-se de diferentes técnicas de coleta de dados, informações e análises 
específicas. Entre estas, se utilizou de técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa. 
Estas foram utilizadas, sem obedecer rigidamente uma seqüência. No entanto, em um 
primeiro momento, se fez uso da observação participante, seguida da história de vida e, 
posteriormente, da entrevista. Vale ressaltar que ambas as técnicas são de cunho 
qualitativo e por isso, não exigem rigor em estrutura e seqüência, podendo-se utilizá-las 
sequencialmente e/ou intercaladas, quando julgado necessário.  

As distintas dinâmicas da organização do espaço geográfico, desse estudo, 
revelaram relações tramadas na espacialidade local, imbuídas de possibilidades para 
reprodução dos atores, bem como de limitantes que convergem para a existência de luta, 
contradição e antagonismos no processo de acessão ao progresso técnico e/ou como 
resultado da busca pela sobrevivência, envolvendo uma série de agentes em diferentes 
escalas espaciais, cujas relações se estabelecem por meio de redes. Para compreendê-las 
é necessário o estudo das especificidades materializadas no espaço e em suas distintas 
temporalidades. Por sua vez, as distintas temporalidades contêm as transformações que 
se manifestam nas atividades agropecuárias e industriais, geralmente, constituídas 
mediante relações dos atores envolvidos na dinâmica dos processos, os quais de acordo 
com seu grau de interferência traçam a estrutura da organização espacial da produção. 
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3. Marco teórico 
 

A utilização do termo rede não é recente, assim como, não o é seu 
estabelecimento no território. Existem diferentes enfoques conceituais a respeito desta 
terminologia, em virtude do ângulo visual e da preocupação em compreender seus 
efeitos sobre a organização do território. 

A difusão do seu uso ocorre na contemporaneidade, embora venha desde o 
princípio caracterizando as diferentes estruturas organizacionais dos processos 
produtivos, estabelecendo redes de produção e comercialização. Em verdade o que há 
de novo, são novas formas de redes, que emergem no limiar do século XXI. Conforme 
Dias (2005, p. 12) “a rede e a promessa de transformação da sociedade não constituem, 
portanto, uma forma recente ou original de representar a realidade”. A autora 
desenvolve essa concepção a partir de Musso (2003), afirmando que a rede, “na verdade 
é uma forma reatualizada a cada inovação técnica” (DIAS, 2005, p. 12). Em uma 
palavra: representam um conjunto de localidades e atores conectados entre si.  

Nesta perspectiva, Corrêa (1997, p.131) afirma que “esse conjunto pode ser 
constituído tanto por uma sede de cooperativa de produtores rurais e as fazendas a ela 
associadas, como pelas ligações materiais e imateriais que conectam a sede de uma 
grande empresa”. No caso de uma rede formada por uma empresa, esta é constituída por 
suas unidades, como por exemplo: fábricas, depósitos e filiais de venda. “Pode ser ainda 
constituído pelas redes de banco e os fluxos de informações que circulam entre elas, 
pela sede da Igreja Católica, as dioceses e paróquias (...). Há, em realidade, inúmeras e 
variadas redes que recobrem, de modo visível ou não, a superfície terrestre” (CORRÊA, 
loc. cit.). 

Em essência, as redes são conexões materiais ou imateriais que se estabelecem 
entre diversos agentes, por razões sociais, políticas ou econômicas. Na análise das redes, 
destaca-se que as novas tecnologias intensificam e agilizam seus processos de formação, 
bem como valorizam aquelas ligadas à informação, provocando a reestruturação de seus 
próprios agentes.  

Reforçando estes argumentos Castells (2005, p. 565), afirma que as ”redes 
constituem a nova morfologia social de nossas sociedades, e a difusão da lógica de 
redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos 
produtivos e da experiência, poder e cultura”. Em verdade “embora a forma de 
organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo 
paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para sua expansão 
penetrante em toda a estrutura social” (CASTELLS loc. cit).  

O autor igualmente admite que as formas de organização social em redes 
existiram em outros tempos. No entanto, defende que é o paradigma tecnológico da 
informação que as dissemina por toda estrutura da organização social. Analisando a 
origem destas formações, Castells (op.cit.), apesar de admitir a existência de redes no 
período anterior à revolução nas tecnologias de informação, não explicita a tese de que 
elas sempre estiveram presentes na estrutura de organização espacial da produção e 
comercialização. “Além disso, eu afirmaria que essa lógica de redes gera uma 
determinação social em nível mais que a dos interesses sociais específicos expressos por 
meio de redes: o poder dos fluxos é mais importante que os fluxos de poder” 
(CASTELLS loc. cit.).  

Nesse contexto, embora a tecnologia da informação propicie a difusão das redes 
em âmbito mundial, elas se materializam no território em tempo e época diferenciados, 
conforme o estabelecimento das relações nos distintos sistemas de produção, cujos 
graus de intensidade também são distintos. Destaca-se que as redes concernem toda a 
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infra-estrutura, permitem o transporte de matéria, de energia, bem como da informação 
que se registra sobre um determinado território.  

Na perspectiva de Raffestin (1993, p. 204) “a rede aparece (...) como fios 
seguros de uma rede flexível que pode se moldar conforme as situações concretas e, por 
isso mesmo, se formar para melhor reter”. Ela é “móvel e inacabada, e é dessa falta de 
acabamento que ela tira sua força no espaço e no tempo: se adapta às variações do 
espaço e às mudanças que advém no tempo. A rede faz e desfaz as prisões do espaço, 
tornado território: tanto libera como aprisiona” (Raffestin, loc. cit). Conforme o autor, 
as redes se transformam de acordo com as circunstâncias e o contexto em que se 
encontram inseridas. Na sua visão, assim como na unidade analítica que rege este 
estudo, as redes são coordenadas segundo as transformações no modo de produção que 
as comandam, podendo sofrer alterações no decorrer do tempo, advindas de forças 
endógenas e exógenas. 

Na seqüência desta linha de pensamento, Santos (1997a) entende que a rede é 
constituída por agentes sociais e políticos, que transmitem ordens e valores 
socioculturais, por meio de mensagens, facilitados pelo sistema informacional. 
Considera-se que são estes agentes que dão sentidos e materialidade às redes. Do 
contrário, elas não se estabeleceriam no território, tanto no meio rural quanto no urbano.  

Analisando-se as redes que atuam no meio rural, destaca-se que as mudanças 
nelas ocorridas são determinadas por atores globais, que controlam o modo de produção 
capitalista, influenciando na reprodução das redes. Geralmente isso acontece por 
intermédio das empresas que mantêm relações com o meio rural. 

Raffestin (1993, p.207) complementa que “a rede é por definição móvel, no 
quadro espaço–temporal. Ela depende dos atores que geram e controlam os pontos da 
rede, ou melhor, da posição relativa que cada um deles ocupa em relação aos fluxos que 
circulam ou que são consumidos na rede ou nas redes”. Deste modo, fatores que 
desencadeiam a reprodução de novas redes no meio rural, através da integração 
indústria/agricultura, podem suscitar a reprodução de outras redes, por aquelas que, 
conjuntamente com seus atores e produtos, não foram abrangidos pelas empresas 
agroindustriais. 

A própria estrutura econômica global desencadeia processos de transformação, 
que propiciam alterações na dinâmica, tanto dos espaços considerados centrais como 
dos periféricos. Estes se alicerçam, cada vez mais, na função das redes, tornando visível 
sua presença. Nos centros, assim como nas periferias, pode ocorrer a mudança da 
centralidade do processo no espaço. Neste contexto existem vários tipos de rede 
interagindo no território, simultaneamente. A própria rede apresenta graus de 
especificidade na sua estrutura interna, em geral se organizando vertical ou 
horizontalmente. 

Na concepção de Mior (2005, p. 57), tanto as redes verticais, como as redes 
horizontais estariam interagindo nas espacialidades rurais, pois conforme o autor “o 
termo rede vertical, refere-se à forma como a agricultura é incorporada em processos 
mais amplos de produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos e 
matérias-primas, dentro de uma abordagem setorial do desenvolvimento”. E as redes 
horizontais de desenvolvimento rural referem-se há como ocorre a “incorporação da 
agricultura e dos territórios rurais em atividades que os atravessam e estão imersas nas 
economias locais e regionais, inclusive urbanas” (MIOR loc. cit). 

Deste modo, as modalidades verticais e horizontais são partes intrínsecas das 
redes que se instauram nos territórios. Contudo, possuindo diferentes lógicas. Uma vez 
que as redes verticais se caracterizam pelo desenvolvimento dos setores, mais 
propriamente do desenvolvimento econômico, relacionado ao crescimento da economia. 
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Já as redes horizontais se caracterizam pelo desenvolvimento das atividades no 
território, ou seja, no espraiamento das relações, como resultante das ações verticais, 
incorporando as espacialidades locais e regionais (MAZZALI, 2000). 

As empresas agroindustriais, organizadas em complexos agroindustriais - 
CAIs4, com suas plantas geralmente localizadas em regiões constituídas por municípios  
de pequeno e médio porte, absorvem a produção na forma de matéria-prima do seu 
entorno. Matéria-prima esta produzida geralmente com especificidade e com produção 
de escala, em pequenas propriedades, com predomínio de mão-de-obra familiar. Neste 
cenário, houve intensa reestruturação nas redes ligada às grandes empresas. 

São reflexos das mudanças socioeconômicas, no agrobrasileiro, que se 
intensificaram na aurora do século XXI, reestruturando a organização das redes de 
produção no território Nacional. Uma nova etapa do modo de produção capitalista e da 
globalização econômica se consolidou nas últimas décadas do século XX, refletindo na 
maneira de coordenar as etapas do modo de produção no sistema capitalista, se 
revelando em diferentes formas sócio-espaciais de organizar os territórios, seja como 
estratégia de sobrevivência ou resultado do progresso técnico. Porém, o reflexo maior se 
deu, sobretudo, nas mudanças econômicas, passando de uma economia baseada no 
modelo fordista, para um modo de produção baseado na flexibilidade (HARVEY, 1999; 
BENKO, 2002). Essa reestruturação se acentua continuamente com o aperfeiçoamento 
das técnicas de informação, e esta aliada à aceleração do processo de globalização 
econômica, proporcionando novos meios para o capital agir à distância no ordenamento 
dos mercados globais.  

Neste contexto, velhas e novas formas de produção se transformam em um 
movimento que, embora contínuo, está imbuído de contradições e antagonismos. 
Conforme avançam as relações capitalistas de produção nesta espacialidade geográfica, 
atores e atividades se reestruturam mediante processos de inovação e de aprendizagem. 
A seguir, cumprindo os objetivos dessa investigação, procura-se a revelação das 
dinâmicas entrelaçadas por meio da produção nas relações intra e inter-redes e seus 
atores.  
 
4. Associações: possibilidades e limitantes para reprodução do/no sistema 
 

No último quartel do século XX, o modelo produtivista encontrava-se em seu 
apogeu, no que tange à produção em escala, com sucessivos ganhos em produtividade. 
Sendo que, essa superprodução necessitava manter o consumo de massa. Para isso, o 
mercado agora regido pela economia globalizada lançava mão de sucessivos processos 
de inovações tecnológicas, garantindo a venda do novo aparato técnico-produtivo, bem 
como de produtos com design inovadores, com ciclo de permanência da produção no 
mercado cada vez mais curto.  São os reflexos da era pós fordista, que vêm à tona como 
produção em nova roupagem, que consagra uma nova etapa do modo de produção 
capitalista, que David Harvey denominou de modelo de acumulação flexível. Modelo 
este em pleno curso e expansão na espacialidade municipal de Caibi. 

Os atores e os produtos do meio rural da espacialidade local, que não 
conseguiram se inserir ou manter somente com a produção de matérias-primas 
direcionadas para os CAIs, buscam outras alternativas de reprodução no sistema. Entre 
estas alternativas, têm destaque os produtos advindos da agricultura de subsistência ou 
da policultura e do criatório diversificado, que eram destinados à alimentação e venda 
do excedente à época da colonização e que alguns atores do meio rural de Caibi 
                                                 
4 Os complexos não se reduzem aos CAIs, existem inúmeros complexos em diversos ramos e suas 
atividades como, por exemplo, o complexo moveleiro, o complexo metal-mecânico entre outros. 
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praticamente nunca deixaram de produzir. No entanto, o faziam objetivando o consumo 
da família, vendendo apenas a “chamada sobra desta produção nas épocas de 
abundância da matéria-prima”. Por exemplo, frango caipira e ovos, queijo, pão caseiro, 
bolachas, melado, açúcar mascavo, feijão, pipoca, amendoim, mandioca, mel, 
embutidos de carne suína (salame colonial), vinho, cachaça, hortaliças, frutas e peixe. 
Atualmente, estes produtos despontam como alternativa à produção em grande escala 
das redes de produção do sistema de integração ligados ou não aos CAIs, por meio de 
redes verticais. Uma vez que foram as transformações neste sistema que induziram o 
ator/agricultor a buscar outras possibilidades de trabalho e renda que lhes assegurassem 
a reprodução do/no sistema.  

As iniciativas de agro-industrialização em unidades de produção familiares, 
visando a comercialização por meio de associação em Caibi, foram fomentadas por 
esferas institucionais do Poder Público Estadual. Conforme relatam atores associados à 
PAICA – Produtos Agro-industrializados de Caibi, eles foram mentores da idéia de em 
um primeiro momento, comercializar a produção com agregação de valor no mercado 
local por meio de uma associação. Esta idéia surgiu como alternativa para enfrentar as 
dificuldades por que passavam os agricultores em seu sistema de produção.  

Os atores do meio rural, que se aliaram a este tipo de associação de produção na 
década de 1990, relatam que havia os resquícios provocados pela crise na suinocultura e 
a incerteza na produção das lavouras devido às adversidades climáticas. Somados a 
estes agravantes, mais a dificuldade de inserção no processo de modernização e o êxodo 
rural, principalmente dos jovens, que diante de tal cenário não visualizam possibilidade 
de futuro no meio rural, sobretudo, na agropecuária. Fator este que acarreta mais 
problemas na manutenção na propriedade, a falta mão-de-obra, que atualmente 
atormenta, inclusive as propriedades altamente produtivas inseridas aos CAIs. 

É desta premissa que surge a idéia de agregar valor e aumentar a produção que 
antes era relegada ao auto-consumo da família e a eventuais vendas de excedente.  Esses 
produtos são transformados na propriedade pelo próprio agricultor. Apesar da produção, 
em sua maioria, se caracterizar pela pequena escala produtiva, sua transformação e/ou 
agro-industrialização exige certo grau de especialização. Neste sentido, a PAICA, 
fundada em 1999, objetivou consolidar a perenidade destes produtos no mercado. Para 
isto, apostou na qualidade dos produtos e serviços da agro-industrialização, 
intermediando a capacitação dos agricultores junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), adequando a produção às normas de 
Legislação Sanitária, desde a qualidade das embalagens, a higiene, o local das 
atividades, a gerência, a formulação do preço e a colocação nos mercados locais por 
meio de parcerias estabelecidas via associação. Enfim, cursos de orientação/capacitação, 
visando à coordenação de todas as etapas de produção pelo próprio agricultor.  

 Lembrando ainda que os produtos já faziam parte da produção nas propriedades. 
O que se fez foi oferecer orientação para uma produção visando a venda, em que o 
produtor tenha autonomia no processo produtivo, coordenando todas as etapas. Esta 
produção se destina ao mercado local e regional, ressaltando que o mercado regional 
não tem maior abrangência devido a entraves da Legislação Estadual, a qual não prevê a 
venda de produtos de origem animal, produzidos em agroindústrias familiares em áreas 
fora dos limites municipais da localização da agroindústria. No entanto, os produtos de 
origem vegetal têm seu mercado consolidado, inclusive em outros Estados, como o 
melado e o açúcar mascavo, que são vendidos no Rio Grande do Sul, com possibilidade 
de expansão de mercado.  

Os produtos agro-industrializados, comercializados atualmente com a marca 
PAICA ALIMENTOS são: derivados de leite (queijo, manteiga, ricota), de peixe (filé 
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de tilapia), de cana-de-açúcar (açúcar mascavo e melado batido), de aves (frango caipira 
e ovos), de massas (pão caseiro, cuca, bolacha e massas em geral), de mel (mel em pote 
e sachê) e pipoca, amendoim, feijão, mandioca, figura 01. Enfim todo linha de produtos 
da agricultura de subsistência. Além destes produtos comercializados sob a marca 
PAICA registrada, ocorre venda na Feira-livre municipal, que acontece semanalmente 
na cidade, e também a venda no comércio local ou de porta em porta ao consumidor. 

 

 
  Fonte: Pesquisa de campo, BARÉA, N. M. M. S, 2008. 
   Figura 01: Produção e agro-industrialização da PAICA. 

 
A comercialização da policultura de produtos oriundos da agropecuária na Feira-

livre municipal é realizada de acordo com a legislação para tal finalidade e efetivada 
pelos próprios atores produtores, que trazem sua produção de hortifrutigranjeiros, figura 
02, conforme o ciclo produtivo da época. Diferentemente da PAICA, não possui uma 
produção que garante o abastecimento do mercado continuamente. Em geral, é tida 
como uma renda complementar na propriedade, produzindo um pouco além daquilo que 
consome, procurando evitar o uso de aditivos químicos, se dirigindo para uma produção 
orgânica.  Este modo de produção e comercialização foi incentivado pelo poder 
religioso local e por um ideólogo da produção orgânica, como alternativa de mercado 
para o excedente de produção das unidades de agricultura familiar, com vistas à adesão 
de hábitos mais saudáveis na alimentação. 
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      Fonte: Pesquisa de campo, BARÉA, N. M. M. S, 2008. 
      Figura 02: Produção agro-industrializada da PAICA e produtos da agricultura policultora. 
 

 
Outra forma de associação da produção endógena é estabelecida pelo comércio 

de produtos in natura e/ou transformados de “porta em porta”, seja nas unidades do 
comércio local ou nas residências, realizado na informalidade, baseado em laços de 
vizinhanças e de solidariedade. Os atores que praticam esta atividade são moradores do 
meio rural e também do urbano.  Os do rural, geralmente vendem o excedente da 
produção policultora, mais ou menos a mesma linha de produtos comercializados pela 
marca PAICA. De modo semelhante, os da área urbana também o fazem. No entanto, 
seus produtos se reduzem aos derivados de farinha (pães, massas em geral, bolos, 
salgados, bolachas, entre outros), os quais são vendidos direto ao consumidor ou nos 
estabelecimentos comerciais. 

Além destes sistemas produtivos, esta espacialidade geográfica congrega 
unidades pontuais de produção significativa de hortaliças, fruticultura e piscicultura, 
destinadas à comercialização no mercado local, como alternativa de renda em relação as 
atividade integradas aos CAIs. 
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Fonte: Pesquisa de campo, BARÉA, N. M. M. S, 2008. 
Figura 03: Produção de produtos da agricultura policultora, hortaliças. 

 
São distintos atores de diferentes meios que atuam estabelecendo relações, no 

afã de se reproduzir no sistema e garantir a sobrevivência, sob concepções capitalistas 
de produção. Nesta luta pela sobrevivência, por vezes eles próprios se sentem 
prejudicados pela concorrência instalada, sem se darem de que ela é inerente ao sistema. 
Nesta espacialidade, atores de diferentes associações estabelecidas na horizontalidade 
tramam relações de caráter endógeno, organizando internamente a espacialidade de 
Caibi.  

Os atores das associações estabelecidas de acordo com as exigências legislativas 
não vêem com “bons os olhos” as ligações que atuam na informalidade, assim como 
reclamam dos entraves da Legislação Federal para com os derivados de animais da 
produção Municipal, para adentrar mercados regionais. Considerando estes fatores 
como entraves na manutenção da própria regularidade do abastecimento no mercado. 

Não obstante, essas peculiaridades de procedência, de manejo, de transformação 
e até formas de comercialização no mercado, não se pode esquecer que se constituem 
em possibilidades de inserção no mercado para atores, atividades e matérias-primas que 
não são de interesse dos CAIs. Sendo inclusive excluídos do processo e do sistema 
produtivo destas agroindústrias. São formas de produção que ora revitalizam o velho, 
ora criam o novo. De todo modo, são produtos diferenciados daqueles padronizados 
pela agro-industrialização convencional dos CAIs, que aliam qualidade e características 
dos produtos coloniais. Em verdade, o que há de novo nestes produtos é a adequação 
aos quesitos qualidade e quantidade para comercialização, para além do suprimento da 
família. 

No caso da marca de alimentos PAICA, alguns atores a têm como atividade 
única da propriedade visando a comercialização, bem como em alguns casos é praticada 
conjuntamente com atividades ligadas aos CAIs. No entanto, segundo os atores que as 
desenvolvem conjuntamente com a produção de matérias-primas aos CAIs, consideram-
nas rentáveis em relação às demais, em decorrência de disporem de autonomia no 
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processo produtivo. Destacam como ponto positivo a agregação de valor, a liberdade de 
vender de acordo com os preços estabelecidos por eles mesmos e boa aceitabilidade do 
produto no mercado. Essa associação tinha de iniciou doze associados, depois declinou 
para nove, cresceu para dezesseis e atualmente conta com sete. Porém, com tendência à 
entrada de novos sócios para breve. Essa variação no número de associados decorre, 
dentre outros fatores, dos custos de manutenção da empresa e das exigências de 
qualidade nos produtos, que visavam manter a credibilidade da marca no mercado. 

No rural, assim como no urbano, as relações estabelecidas entre atores e 
agroindústrias e/ou diretamente com o consumidor, ou ainda com os mercados local e 
regional, têm suas unidades de produção distribuídas no meio rural e no meio urbano, 
estabelecendo conexões. Conectadas por meio das relações de produção e 
comercialização estabelecidas em diferentes escalas espaciais, envolvendo atores e 
redes, responsáveis pela impressão de formas na constante produção desta espacialidade 
geográfica. 

Atualmente, esse modo de produção caracteriza-se pela predominância do 
sistema de integração entre agroindústrias de médio e grande porte, geralmente 
localizadas em outros municípios: as redes verticais e as unidades de produção da 
agricultura familiar, que se estruturam na espacialidade local, estabelecendo redes de 
caráter exógeno.  

Essa dinâmica na organização das estruturas da espacialidade local, pela trama 
das redes de produção e seus atores, é una e, ao mesmo tempo, diversa. Comporta 
antagonismo e contradições, que se apresentam como parte intrínseca das redes 
estabelecidas por meio de caráter endógeno na horizontalidade e das redes mantidas 
pela predominância do caráter exógeno nas relações verticais, como processos inerentes 
de reprodução no sistema capitalista de produção. 
 
5. Conclusão 

 
As relações capitalistas de produção, apesar do seu baixo grau de inserção, desde 

o início de seu estabelecimento se apresentam complexas e diversificadas. Isto decorre 
da ação dos atores que ocupam as espacialidades e das conexões que se estabelecem por 
meio de relações exógenas em um sistema de alcance global, exercendo domínio sobre 
o modo de vida das espacialidades, independente do valor de sua produção no mercado 
e da condição que ocupa no contexto econômico.  

Esse cenário é percebível em suas dinâmicas, na qual o modo de produção, 
apesar de padronizar o sistema produtivo, apresenta formas heterogêneas de reprodução 
dos atores, mesmo que se observe um só local. As mudanças, nessas formas são 
contínuas, porém chegam ao espaço em tempo, em época e com grau de intensidade 
diferenciado. Disto resultam feições multiformes nos atores e em suas redes de 
produção. Cada um, com seu trabalho e as ferramentas de que dispõem para arrotear o 
seu local, objetivando garantir a produção e a reprodução no sistema. No entanto, não se 
pode perder de vista que as ações dos atores locais também são reflexos de ações de 
atores globais, sob a prerrogativa de ampliar o seu modo de produção sobre a 
espacialidade, em um discurso que denomina de “desenvolvimento”.  

Lançando olhar ao conjunto local, observa-se que a economia se reveste de um 
misto de atividades agrícolas e não-agrícolas. Estas duas formas apesar de divergirem 
em suas estruturas, revelam relações constituídas em virtude de suas próprias 
necessidades de reprodução socioeconômica. Não obstante, essas peculiaridades em seu 
caráter de relações surgem em decorrência de exigências do sistema capitalista, atuante 
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no local, que se impõe como único nas relações de mercado. Esta influência é que 
determina o novo, caracterizado por redes distintas.   

Essas distintas redes de produção alicerçam os atores e a produção diferenciada. 
As horizontais, com relações de caráter endógeno, revigoram a produção diversificada 
da agricultura familiar, excluída do mercado, que agora se reveste de nova roupagem e 
se apresenta com produção diferenciada e como alternativa de inserção a produtos e 
atores, que se encontram a margem das atividades ligadas aos CAIs. Como é o caso dos 
atores da PAICA, com sua forma coletiva de comercialização da produção, agregando 
valor e dispondo de autonomia na coordenação do processo produtivo. As redes de 
produção, calcadas em estruturas verticais e com relações de caráter exógeno, são 
responsáveis pela produção agropecuária de matéria-prima, voltada para mercados 
externos. Sendo representadas na cultura do fumo, na suinocultura, na avicultura e na 
bovinocultura leiteira.  

De modo análogo a rede de produção da PAICA, se estabelece outras redes na 
horizontalidade. Porém estas, ainda que comercializando produtos diversificados da 
agricultura tradicional, provenientes da cultura do colono migrante e resultante de seu 
saber-fazer, atuam informalmente no comércio local. Em verdade, este tipo de rede 
estabelecida por relações endógenas ressurge nos moldes das redes de produção dos 
pioneiros da colonização, como era na figura do comerciante e/ou em suas relações de 
troca. São estas redes, as que dinamizam o local e seus atores vêem em sua produção 
possibilidade de se manterem no rural, pois até mesmo aqueles atores inseridos nas 
redes verticais, também se filiam as redes de produção endógenas, como fonte de renda 
complementar e/ou para reduzir custos promovendo à poupança interna a unidade de 
produção, visando maior acumulação.  

Entre os atores das redes de produção com laços verticais e horizontais encontra-
se a figura do Poder Público, exercido nas diversas escalas espaciais. É ele que coordena 
as ações do modo de produção capitalista, podendo estar atuando nas esferas 
municipais, estaduais, nacionais e internacionais, concomitantemente, deliberando o 
tipo de relação estabelecido nas ações dos atores locais. De todo modo, ele libera e ao 
mesmo tempo aprisiona, eliminando os entraves para a reprodução do capital. Em 
verdade legisla, ora a favor dos interesses dos atores das redes de produção de matéria-
prima, ora contra eles, favorecendo os atores da agro-industrialização familiar, mesmo 
que esta se utilize do comércio informal. 
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