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RESUMO: O presente ensaio pretende apontar algumas reflexões sobre conceitos e categorias que 

possam servir de parâmetros teóricos para uma análise do tema da Questão Agrária. Dentre eles, 

poder e território são dois elementos chaves que contribuem para uma leitura do desenvolvimento do 

capitalismo no campo em suas diferentes formas de dominação, assim como a luta pela emancipação 

dos trabalhadores nos países Latino-americanos 
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01. Introdução  

Discutir o tema da Questão Agrária é sem dúvida fazer uma análise crítica do processo de 

desenvolvimento do capitalismo no campo e suas consequências. E sob a ótica da classe trabalhadora, 

buscar decifrar as chaves centrais do ordenamento territorial gestionado pelo sistema que o vê como 

uma fonte inesgotável de produção de mercadorias que podem ser apropriadas como renda da terra ou 

como extração de mais valia.  

Ordenamento territorial que está intimamente articulado na totalidade do sistema capitalista e se 

reajusta constantemente para evitar ou sair de suas crises que lhes são intrínsecas. O capital se 

apropria da terra, do alimento (bruto ou industrializado), das sementes, da água, dos minérios, das 

florestas, ou do próprio oxigênio (representado pelos títulos de propriedade privada do chamado 

“credito de carbono” agora proposto pelos capitalistas nas áreas de florestas), assim como impõem 

também as relações sociais de trabalho e de produção ao trabalhador que do/no campo vive, seja ele 

assalariado, sem-terra, camponês, posseiro, meeiro ou pequenos arrendatários, todos são vistos como 

fonte de apropriação da riqueza produzida. 
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Produzir novas necessidades, inclusive artificiais, atreladas a uma menor durabilidade das 

mercadorias, ou condicioná-las ao consumo de outras mercadorias (como o caso de sementes 

transgênicas e os agrotóxicos) há estimulado crescentemente a descartabilidade e o consumo 

exacerbado. Esta atitude, por sua vez, é completamente distanciada, alienada das suas 

consequências, seja em relação à diminuição ou até extinção de recursos naturais, seja em relação ao 

aumento de contaminação ou da produção de lixo no planeta. 

Consideramos que uma das chaves fundantes para compreender como se dá o desenvolvimento do 

capitalismo e sua expressão no campo encontra-se na obra de Karl Marx, O Capital. 

Este, em sua crítica à economia política burguesa aponta que a acumulação capitalista em sua 

essência não se encontra na circulação das mercadorias, como aparenta inicialmente ser. O capital se 

realiza, se completa na circulação, mas a sua chave principal está no próprio processo produtivo de 

mercadorias e na apreensão do trabalho humano como mercadoria que gera novo valor. Ou seja, é no 

trabalho, ou força de trabalho como mercadoria que se encontra o motor do sistema.  

No caso do campo, ademais da apropriação da renda da terra, o capitalista se apropria de mais valia 

através do trabalho assalariado (na colheita, preparo da terra, trabalho em agroindústrias, etc.), ou no 

trabalho do meeiro ou parceiro, ou ainda na subsunção de formas de trabalho camponês, familiar ou 

comunitário à sua gestão (inclusive impondo ou introduzindo sutilmente o que o pequeno produtor deve 

plantar para o “satisfazer o mercado”). 

Esta subsunção de formas não capitalistas de produção à gestão territorial do capital é também uma 

das chaves fundantes para compreender a questão agrária na atualidade, assim como para as 

organizações de esquerda que lutam contra este sistema. 

Compreender, pois, a totalidade do sistema em seu funcionamento e sua expressão no campo, as 

diferentes formas em que cria ou move as suas mercadorias para conter ou sair de suas crises que 

lhes são inerentes, exige-nos percorrer algumas categorias de análise que perpassam pela estrutura 

econômica e pela estrutura política da sociedade. 

No caso deste modesto trabalho, apenas a duas destas categorias serão apontadas. Estas, 

consideradas transversais ao tema agrário em questão, são poder e território. 

 

02. A Questão agrária no processo de desenvolvimento capitalista 

O modo de produção capitalista é sustentado pela propriedade privada dos meios de produção e da 

força de trabalho, donde extrai o mais valor através da atividade humana. É através das relações de 

produção com estas características predominantes nos últimos séculos que se produziu a existência 

humana. 



Entranhada a esta base econômica da exploração, produziram-se formas de dominação ideológica e 

política as quais tiveram (e ainda têm) a função de reproduzir, colaborar, projetar, e até mesmo 

naturalizar as consequências que o sistema mesmo provoca. É um sistema totalizante que submete, 

subordina os trabalhadores/as desde a materialidade da produção social da vida à subjetividade que 

lhe é produzida. 

Estes elementos estruturantes do capital em suas formas de produção e reprodução, elementos que 

citamos brevemente na introdução deste ensaio, evidenciam que o tema da Questão Agrária não é um 

tema que possa ser discutido em si mesmo. Ele faz parte do “metabolismo social2” ao qual nos 

referimos, e para tanto deve ser lido e analisado a partir destas bases. 

É nos marcos do capitalismo, por exemplo, que surge o conceito de propriedade da terra. Em modos 

de produção anteriores, sejam as relações de produção feudais ou o chamado modo de produção 

asiático predominava outros mecanismos de exploração, como o caso da renda trabalho3 ou a renda 

produto4. Os camponeses tinham a posse da terra, e nela moravam e produziam em troca de serviços 

e de produção (impostos) que deveriam ser repassados à nobreza. Segundo Marx, “o poder de um 

senhor feudal, como o de todo soberano, não se baseava no montante de sua renda, mas no número 

de seus súditos, e este dependia do número de camponeses economicamente autônomos” (MARX5 

apud STEDILE, 2010, vol.3, p. 7). 

Com o capitalismo estas formas de exploração de maneira alguma foram abolidas. Foram em grande 

medida incorporadas e aprimoradas sob a gestão territorial do capital. Podemos citar um exemplo 

recente na historia do Brasil, que na região nordeste se chamou de “cambão”, ou seja, o camponês 

vivendo de posse nas terras do senhor de engenho deveria trabalhar de graça para ele num período de 

dois ou três dias. 

Cabe aqui fazer uma consideração pertinente em relação à luta dos trabalhadores e à construção da 

esquerda em suas bases marxistas. Foi olhando para estas características que em determinado 

momento da luta de classes no Brasil se analisava que neste país havíamos passado por relações de 

produção feudais. Muitos teóricos marxistas afirmavam com plena certeza esta análise. Somente mais 

                                                             

2    Expressão utilizada por István Meszáros no texto que referenciamos na bibliografia ao denominar o sistema capitalista 
em todas as suas dimensões. 

3    Os camponeses trabalhavam dois ou três dias na semana para a nobreza nas mais diferentes funções encomendadas 
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através de uma porcentagem da produção. 

5    MARX, Karl. O Capital. Tomo I. Edição Resumida por Julian Borchard. Tradução de Ronald Alves Schimidt. 3ª. Edição. 
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tarde, aproximadamente na década de 1970 que a análise do desenvolvimento do capitalismo na 

América Latina teve um maior rigor cientifico na busca de interpretar a realidade. Este processo se 

refere a analise de que a colonização das Américas, bem como de outros países, já estava marcada 

em seu gene num contexto da consolidação das relações de produção capitalistas na Europa, e, 

portanto subsumida a ele. Esta leitura, para além de uma análise acadêmica, na luta direta e na 

construção de táticas e estratégia da classe trabalhadora tem implicações decisivas nos passos a 

serem tomados. 

Em relação ao aspecto da passagem das relações de produção feudais às relações de produção de 

caráter capitalista, Marx afirma no capítulo XXIV do Capital que: 

 

 

“(...) o processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de 
separação do trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, um processo que 
transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por outro 
os produtores diretos e trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva é, 
portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meio de 
produção. Ele aparece como primitivo porque constitui a pré-história do capital e do modo de 

produção que lhe corresponde” (MARX6 apud STEDILE, 2010, vol.3, p. 5) 

 
 
“O ponto de partida do desenvolvimento que produziu tanto o trabalhador assalariado quanto o 
capitalista foi a servidão do trabalhador. A continuação consistiu uma mudança de forma 
dessa sujeição, na transformação da exploração feudal em capitalista. (...)  
O que faz época na historiada acumulação primitiva são todos os revolucionamentos que 
servem de alavanca à classe capitalista em formação; sobretudo, porém, todos os momentos 
em que a grande massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de 
subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. A 
expropriação da base fundiária do produtor rural do camponês forma a base de todo o 
processo. Sua historia assume coloridos diferentes nos diferentes países e percorre as varias 

fases em sequencia diversa em diferentes épocas históricas.” (MARX7 apud STEDILE, 2010, 
vol.3, p. 6) 

 

 

Na Europa a partir do século XV despontam diversas revoltas e guerras camponesas contra a renda 

trabalho e a renda produto, num período em que nobreza e a igreja eram em muitos casos os mesmos 

donos da terra8. Estas revoltas coincidiram com a discussão religiosa levantada por Martin Lutero e o 

surgimento do protestantismo, baseadas num discurso que promovia a unidade entre a burguesia 

nascente e os campesinos contra as posturas da nobreza e da igreja. 

                                                             

6  MARX, Karl. O Capital. Tomo I. Edição Resumida por Julian Borchard. Tradução de Ronald Alves Schimidt. 3ª. Edição. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1973. 

7  Ibid. de nota de rodapé 5 e 6. 
8   Esta condição perdurou até 1472. 



O processo de colonização das Américas e outros continentes, nada mais foram que a busca de novas 

formas de acumulação capitalista, no desenvolvimento do capitalismo mercantil europeu. 

Na América hispânica, encontrando os povos andinos, os povos astecas do México e os povos mayas 

na America Central, os colonizadores se depararam com uma civilização considerada extremamente 

desenvolvida, mais que o próprio sistema feudal (vivenciado na Europa), com a produção de bens em 

forma de mercadorias (logicamente não enquanto acumulação capitalista). 

Já na América Atlântica, encontrou populações baseada em relações de produção com lógica de não 

produção de excedentes. 

Para cada uma destas formações econômicas, o capitalismo reorganizou uma forma distinta de realizar 

a produção de mercadorias. 

Encontrando a riqueza de minérios como o ouro e a prata nas regiões da América Andina e no México, 

organizou as chamadas “haciendas9” onde o foco principal era a organização da produção de minérios 

em grande escala. 

Já nas regiões onde se encontraram comunidades indígenas organizadas numa forma de produzir para 

viver, sem a produção de excedentes, os colonizadores implantaram o “plantation10”.  

A hacienda e a plantation foram as duas formas predominantes de organização do trabalho e da 

produção, buscando se apropriar dos bens da natureza e produzir mercadorias para as necessidades 

do sistema europeu. 

A colonização na América Latina, nesse sentido, proporcionou uma acumulação primitiva de capital aos 

países colonizadores, desde a dominação econômica sob o formato de “haciendas” e “plantation” (até 

cerca de 1850) a dominação ideológica realizada especialmente pela Igreja. Incorporando e 

submetendo ao capital, formas pré-capitalistas de produção. 

Como características principais da forma “plantation”, podemos indicar que a propriedade da terra não 

existia como tal, eram terras publicas da coroa colonizadora e esta realizava a concessão de uso para 

quem investisse na produção, cobrando devidamente os impostos do acordo. O investidor que vinha da 

Europa não era proprietário da terra, a segurança que este tinha da mesma era a concessão de uso 

que a coroa dava sob o caráter hereditário. 

Segundo Gorender “a plantagem constitui categoria fundamental do modo de produção escravista 

colonial” (GORENDER11 apud STEDILE, 2011, vol.4, p. 27). O fazendeiro que organizava a produção 

investia em maquinarias de ponta. O próprio escravo era um capital investido. Estas unidades de 

                                                             

9    Fazendas. Forma de produção agrícola atreladas à produção de minérios em grande escala. Tema estudado por 
autores como Ciro Cardoso e Celso Furtado. 

10   Plantagem. Tema estudado por autores como Octávio Ianni, Teho Santiago, Jacob Gorender, e Ciro Cardoso. 
11  GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. São Paulo: Ática, 1976. 



produção se especializavam no monocultivos que eram destinados ao exterior, portanto não havia 

mercado interno, mas ao mesmo tempo coexistiam com uma economia natural para a subsistência dos 

que ali viviam. 

Além da América Atlântica, a “plantation” foi introduzida na região sul dos EUA, no Sul da África e 

também da Ásia. 

Já, nas “haciendas”, através do vínculo com características do modo de produção asiático, os 

colonizadores tiveram maior facilidade a adequarem as formas de produção ali existentes e realizaram 

assim diversas parcerias. É o caso da renda trabalho e da renda produto que já existia na sociedade 

azteca, por exemplo. Nestas, o trabalho agrícola se reconfigurou de maneira complementar ao trabalho 

das minas, era para consumo interno na população trabalhadora nas minas. 

Todas estas formas foram impregnadas de lutas e rebeldias desde os indígenas e escravos. Inclusive 

mais tarde as lutas por independência vão forjando-se nos marcos de uma nova fase de 

desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo industrial, que com a invenção da máquina a vapor no 

século XVII, que provoca incessantemente uma pressão para a migração do trabalho escravo para o 

trabalho assalariado. Contratar somente a força de trabalho sem ter que preocupar-se com outros 

aspectos da vida da mão de obra era menos custoso. Podemos citar as resistências como 

Confederação dos Tamoios (resistência dos povos tupinambás entre 1554-1567), os quilombos (na 

região nordeste do Brasil), ou as resistências comandadas por Tupac Amaru II (Peru), Tupac Katari 

(Bolívia) e Sepé Tiaraju cone sul da America do sul no século XVIII. 

Na Europa, em 1789, a Revolução Francesa com o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade realiza 

uma revolução de caráter burguês que buscou aliança com os camponeses. Entretanto, historicamente 

não resolveram a questão agrária12. As guerras e revoltas camponesas continuam até 1871, por 

ocasião da Comuna de Paris (França). Esta é considerada como a primeira experiência de poder 

popular na historia da classe trabalhadora.  

Comuna de Paris é a síntese da revolta dos operários contra a burguesia e sua então nascente 

revolução industrial. Estes operários, influenciados pelas ideias socialistas e anarquistas, tomam o 

poder, expulsam a burguesia da cidade de Paris e começam um processo de autogestão das fábricas, 

da segurança da cidade, da promoção de escolas laicas e gratuitas para todos, etc. Um intenso 

processo político, de debates e de organização de conselhos comunais marca os 72 dias desta 

experiência. 

                                                             

12  Karl Marx escreve 18 Brumário de Luis Bonaparte em 1852 expondo suas análises da França dos acontecimentos 
revolucionários que seguiram em 1848-1851. Neste trabalho, entre outros temas como a teoria da luta de classes, a 
doutrina do Estado, a ditadura do proletariado, Marx desenvolve reflexões acerca dos camponeses e de suas alianças. 



A burguesia expulsa da cidade faz um acordo político sobre a questão da terra com os camponeses 

que ainda encontravam-se insatisfeitos com os resultados da revolução francesa de 1789. Estes 

contribuíram para efetivar o cerco a Paris, a repressão e desmantelamento da Comuna. A burguesia 

toma novamente o poder em Paris, e realiza o fuzilamento de um grande número de comuneros. 

Desde as diferentes experiências de luta contra o sistema capitalista, e de construção de novas 

relações sociais de produção como as lutas de caráter socialista, podemos afirmar que houve e ainda 

existem grandes polêmicas sobre a questão agrária. No entanto, apesar das polemicas teóricas, e das 

contradições no bojo destas revoluções, todas elas se atentaram a este tema e propuseram, e 

realizaram mudanças. Podemos citar o exemplo dos debates e os entraves da experiência da 

Revolução Russa. Dos debates entre Lênin e Nestor Majno13, ou da “coletivização forçada” promovida 

no período Stalinista após a morte de Lênin, ou ainda o debate da constante proletarização do 

camponês o tornado assalariado rural e forjando-o assim como um sujeito revolucionário.  

Estes exemplos, estes debates, necessitam ser devidamente contextualizados, relacionados com seu 

tempo histórico, o que estava em jogo, a correlação de forças existentes, e a leitura da realidade 

realizada naquele momento. Infelizmente, não será objeto de este trabalho aprofundar estes debates e 

experiências históricas, mas apontamos talvez de maneira superficial, alguns deles dada a importância 

destes para nosso tema. 

Assim, no campo dos estudos marxistas a respeito do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, 

foram realizadas diversas análises de como ocorreu em determinados países. Podemos dizer que 

estes foram estudos de caso que se tornaram referência para analisar o tema nos mais diferentes 

países e realidades. Aqui apontamos novamente a necessidade de não generalizar estes estudos pela 

simetria existente em outros casos, mas de buscar desde estas análises os elementos que 

singularmente se repetem em outras experiências, ou outros países: a singularidade entre os 

particulares. 

Segundo João Pedro Stédile (2010), a partir do estudo dos clássicos de esquerda, a questão agrária 

pode ser sistematizada a partir dos diferentes tipos/formas especificas de desenvolvimento do 

capitalismo no campo (desde a fase do capitalismo industrial). São estas formas: 

 

a. A via inglesa: Caracterizada pelo estudo de Marx no processo da Inglaterra de 1600 a 1860 da 

Inglaterra e suas ilhas (Escócia e Irlanda) na passagem do feudalismo para o capitalismo onde 

ocorreram diversas revoltas camponesas.  

                                                             

13  Nestor Majno, anarquista, admirador de Proudhon, campesino ucraniano (região que pertencia a URSS e que durante 
os primeiros anos da Revolução Russa por ocasião da Primeira Guerra Mundial é desanexada do país). Ver filme: 
Nestor Majno, um camponês da Ucrânia. 



As principais características desta via estão na usurpação da terra. O capitalista instala-se e 

toma conta da terra. Como consequências disso, os camponeses são expulsos para as cidades 

servindo de mão de obra para as indústrias, o chamado exército industrial de reserva, e em 

contrapartida sendo contratados como assalariados para o trabalho na agricultura. Surge aí 

uma nova classe, a dos assalariados rurais, que produzem a mercadoria agrícola, a matéria 

prima para a indústria.  

A essência da Via Inglesa está na vinda do capital industrial para a agricultura e a expulsão e 

destruição dos camponeses. 

 

b. A Via prussiana: Caracterizada pelo estudo realizado por Kautsky de 1890 a 1910 no território 

da velha Prússia que hoje corresponderia aos países da Alemanha, Polônia, parte da Ucrânia e  

Bielorussia.  

Este estudo de Kautsky foi o primeiro depois de Marx sob um território já distribuído aos 

camponeses decorrente das guerras, e analisando as condições do campo em 1870, vinculado 

à indústria e ao mercado interno. 

As características desta via estão essencialmente na integração do camponês com a indústria. 

É momento onde surgem as primeiras cooperativas de crédito, e as agroindústrias, onde a 

mecanização era da pequena agricultura e não em larga escala como ocorria na Inglaterra. É 

um modelo de desenvolvimento capitalista na agricultura que leva o camponês a se integrar na 

indústria, onde alguns camponeses se proletarizavam e outros se multiplicavam a partir de uma 

estrutura fundiária bem distribuída.  

  
c. A via Junquer: Caracterizada pelos estudos de Lênin no período de 1890 a 1910, onde parte 

deles originou a obra “O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia”. A chamada Via Junquer 

era o apelido de origem alemã, dado aos grandes fazendeiros capitalistas na Rússia. Neste 

período havia aldeias de camponeses no interior, onde os senhores que tinha as terras os 

entregava como concessão de uso. O capitalismo operando sobre esta realidade, substitui 

parte dos camponeses por tratores para ganhar em escala. Com esta inovação, os 

camponeses continuavam morando nas aldeias, mas sem a concessão do uso da terra. Surge 

uma grande massa de camponeses sem terra, e os que ficavam ricos explorando outros 

camponeses receberam o nome de Kulaks. 

A principal característica desta via é que o latifundiário se torna capitalista. 

 



d. Via Farmer ou americana: A partir do estudo realizado também por Lênin de1890 a 1910 na 

agricultura dos Estados unidos. 

Os EUA tiveram três formações socioeconômicas distintas, porém complementares na 

ocupação de seu território para a agricultura. A região norte leste com instalação de principais 

indústrias pelos imigrantes, onde de certa forma se repetiu a via prussiana e desenvolve-se 

uma burguesia industrial. A parte sul onde previamente teve “plantation”. E a região oeste 

como um território dos povos indígenas. 

Em 1865, Abraham Lincoln implanta uma lei agrícola Homestead Act (a lei do direito a morar). 

Nesta, toda a família que viesse morar nos territórios e que se considerasse americana, o 

Estado americano garantiria 100 acres de terra ou 65 hectares. Este direito era auto - aplicável. 

Foram distribuídos 360 milhões de hectares para mais ou menos 6 milhões de famílias. 

Foi uma reforma agrária para desenvolver a indústria. A unidade de produção era familiar, mas 

não camponesa, e sim para produzir para o mercado para pagar as maquinarias compradas. 

Estes agricultores foram chamados de farmers ou fazendeiro-trabalhador, totalmente 

integrados ao mercado e ao sistema capitalista. 

 

e. A Via Suíça: a partir de estudos de Giovani Arrighi sobre a Região dos Alpes e da Sicília/ 

Sardenha (Itália). Estas regiões com características similares de territórios com maior 

dificuldade de produção, considerados territórios não agrícolas. Em geral as características 

são: propriedade privada da terra pelo camponês; familiares migram sazonalmente para o 

trabalho assalariado, e quando retornam investem e aplicam na agricultura. 

 

Estes estudos de caso se tornaram de certa forma clássicos da teoria do desenvolvimento do 

capitalismo na agricultura. 

Diferentes regiões ou particularidades tiveram similitude com as características destas formas. 

 

 

03. Forma atual do controle do capitalismo sob a agricultura 

E se olhamos para nosso tempo, para nossa América Latina hoje, quais as características do 

capitalismo na agricultura? Quais as mudanças? Quais os elementos que permanecem? Quais as 

tendências deste nosso momento histórico? 

Algumas características estruturantes marcam este momento histórico do capital na agricultura, o que 

hoje comumente é chamado de Agronegócio. São elas: 

 



a. Novo modelo de produção construído a partir do domínio das grandes transnacionais na 

agricultura, o agronegócio. Este, controlando o território, busca e tende a aumentar cada vez 

mais a escalas de produção e da própria concentração da terra para extração de sua renda e 

de produção de mais valia. Podemos citar como exemplos de empresas do agronegócio: 

Bunge, Amaggi Coamo, Dreuyffus, e Cargill na produção de óleo, conservas e farinhas, Bunge, 

Syngenta e Monsanto com adubos e defensivos agrícolas, ADM na produção de grãos, Sadia e 

JBS na produção de carnes, Cosan, Copersucar na produção de etanol, Nestlé e Danone em 

laticínios e na mercantilização da água, Suzano, Klabin e Aracruz na celulose, etc.  

Várias destas empresas (em sua maioria de origem estadunidense ou europeia) encontram-se 

não somente no Brasil, mas nos diferentes países sul-americanos, facilitados pelos respectivos 

estados nacionais. 

Para estas empresas não existem fronteiras nacionais quando se trata de acumulação de 

capital. Citamos como ilustração deste comentário um folheto de propaganda da Syngenta 

apontando a região cone sul da América do Sul (parte do sul do Brasil, o oriente da Bolívia, 

todo o Paraguai, parte do centro-norte da Argentina e o ocidente Uruguaio) como a região da 

“República Unida da Soja”.  

b. Cabe também neste modelo, a intensificação da estrangeirização ou acaparamiento de terras, 

que não é um fenômeno novo, mas tem feito parte de uma readequação do capital na 

agricultura atrelado à concentração de terras, monocultivos de matéria prima para 

biocombustíveis e, ou alimentação animal. Segundo BORRAS no texto El Acaparamiento de 

Tierras en América Latina y El Caribe (2011, p.27), países como: China, Coreia do Sul e 

nações do Golfo Pérsico têm comprado terras no Brasil e Argentina; países Europeus e 

Estados Unidos têm investido ativos em Colômbia, México, Peru e Uruguai; e o Japão tem 

comprado terras no Brasil, Colômbia e Equador.  O autor aponta também que países como 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, entre outros tem realizado inversões em terras de 

outros países da região. 

c. A especialização e o monocultivo como, por exemplo, da cana, soja, eucalipto, vinculados à 

produção de biocombustíveis, alimentação animal e celulose. É através da produtividade que 

se consegue uma renda diferencial, por isso a agricultura passa a ser uma grande planta 

industrial. 

d. Mecanização intensiva aumentando a escala de produção. Cada vez mais capital constante e 

menos capital variável. Máquinas grandes para extensas produções. 

e. Aumento do uso de agrotóxicos atrelados à produção em larga escala. 



f. Sementes transgênicas e patenteadas. O controle da semente gera o controle do que produzir, 

ademais de estarem associadas ao uso de determinados defensivos. Representa em outros 

termos o domínio das empresas transnacionais sobre os tipos de alimentos a serem 

produzidos e a forma de produção. 

g. Produtos como a soja, o papel, alumínio, café, o petróleo, o etanol, o açúcar tornam-se 

commodities, e passam a ser regulados a partir de uma média de preço universal, a partir da 

oferta e procura a nível mundial. 

h. Constituição de títulos de propriedade privada de áreas de oxigênio das florestas, os chamados 

créditos de carbono, que podem ser negociados entre os capitalistas até mesmo em bolsas de 

valores (compra e venda de não emissão de poluentes). A não emissão de toneladas de gases 

poluentes na atmosfera por parte de empresas geram créditos que podem ser negociados na 

bolsa de valores ou diretamente com outras empresas. 

i. No caso do Brasil a atualização das leis do código florestal favorecendo a apropriação de 

recursos naturais, nas encostas, morros, áreas próximas a rios e nascentes pelas grandes 

transnacionais e proprietários de terra.  Na maioria dos países estão em curso mudanças nas 

legislações mineradoras buscando os mesmos objetivos. Existem também ações legislativas 

buscando a apropriação de territórios indígenas e ancestrais para apropriação de suas 

riquezas naturais. Inclusive territórios já demarcados ou em demarcação. 

 

A hegemonia do agronegócio na agricultura, segundo Stédile se dá pelo domínio do capital financeiro 

internacionalizado através de diversos mecanismos, que em meio à expressão da crise do capital no 

âmbito financeiro “agrava ainda mais os efeitos do controle do capital internacional sobre as economias 

periféricas” porque grandes grupos econômicos motivados pela instabilidade do dólar “correm para a 

periferia, buscando proteger seus capitais voláteis e aplicam então em ativos fixos, como terra, 

minérios, matérias primas agrícolas, água, territórios com elevada biodiversidade(...)”.(STEDILE14 apud 

Stedile, 2011, vol. Vol.10, p. 52) 

O investimento de grandes somas de capital na produção de agro combustíveis a partir da crise do 

petróleo; a especulação do preço na mercadoria alimento; a compra e venda de ações por empresas 

que controlam toda uma cadeia de produção (sementes, produção de insumos, maquinários em geral, 

ferramentas, agrotóxicos, etc.); a viabilização de entrada de empresas transnacionais nas economias 

nacionais; a imposição de regras comerciais por organismos internacionais como OMC, Banco Mundial 

                                                             

14 STEDILE, João Pedro. Reflexões sobre a Tendência do capital na Agricultura e os Desafios do Movimento 
Camponês na América Latina. Agosto de 2010. 



e outros; assim como, o crédito bancário favorecendo a implantação de uma agricultura em escala 

industrial e abandonando as políticas de proteção à economia camponesa, são outras formas de 

expressão dessa hegemonia. 

Estas características, fundadas num momento histórico de crise estrutural do capitalismo, vêm trazendo 

efeitos agravantes sobre as economias periféricas. 

Poderíamos afirmar com estes elementos, que o modelo capitalista de desenvolvimento conforma um 

território de controle material e imaterial15 do capital, nas quais, fundadas a partir da contradição das 

próprias relações de produção que lhes são inerentes, levantam-se trabalhadores do campo resistindo 

e confrontando com este modelo, sejam eles camponeses, sem terra, assalariados, indígenas ou 

quilombolas.  

Do ponto de vista da classe trabalhadora a analise é de que este modelo não é mais sustentado 

somente pelo fazendeiro como outrora, mas numa intrínseca relação entre empresas transnacionais, 

banqueiros e fazendeiros.  

Esta dominação de base econômica vem acompanha de um trabalho ideológico intenso desde a mídia, 

as escolas (que recebem auxilio financeiro de determinadas empresas), e até mesmo o Estado quando 

favorece e aplica políticas de apoio e incentivo ao agronegócio.  

Discutir o tema da Questão Agrária nestes marcos é, portanto discutir território imbuído de luta de 

classes. Como afirma Fernandes, a Questão Agrária nasce da contradição estrutural do capitalismo, e 

é imprescindível analisa-la antes de tudo como uma questão de conflitualidade de classes, como uma 

questão territorial onde a propriedade da terra, a renda da terra e a reprodução capitalista do capital 

geram consequências de uma crescente concentração da estrutura fundiária e de expropriações de 

camponeses e assalariados rurais.  

 

 

“A conflitualidade
 
é o processo de enfretamento perene que explicita o paradoxo das 

contradições e as desigualdades do sistema capitalista, evidenciando a necessidade do 

debate permanente, nos planos teóricos e práticos, a respeito do controle político e de 

modelos de desenvolvimento” (FERNANDES in BUAINAIN 2008, p. 177) 

 

 

Como resposta às consequências deste modelo fundiário, a luta pela terra, por Reforma Agrária, por 

formas de organização da produção e do trabalho que possam garantir a soberania alimentar, 

                                                             

15  Ao controle imaterial estamos nos referindo aos aspectos ideológicos do sistema capitalista. 



qualidade de vida e dignidade humana ao campo são bandeiras de diferentes organizações sociais na 

atualidade. 

 

 

04. Território e poder 

Território, desde a teoria marxista é aquele entendido como conflito social, inerente ao conflito de 

classe, é um mediador das relações de produção como afirma Demateis16 na introdução da obra de 

Marcos Aurélio Saquet. 

Saquet (2007, p.15) aponta a existência de diversas concepções ou perspectivas de abordagem de 

território que foram construídas historicamente. Desde as que são eminentemente econômicas na qual 

se entende território a partir das relações de produção e forças produtivas; passando pelas de 

interpretação geopolítica do território; à concepção com ênfase nas dinâmicas político-cultural-

identitárias; assim como, numa abordagem que enfatiza a sustentabilidade ambiental ou de 

desenvolvimento local. Para este autor, todas estas concepções de uma forma ou de outra são fruto da 

reelaboração do pensamento geográfico desenvolvida nos últimos 60 anos, algumas de base marxista, 

outras não. 

Afirma o autor em determinado momento de sua obra que é imprescindível compreender território como 

uma conjugação de vida material e imaterial, como um complexo de interações entre a objetividade e a 

subjetividade, na interação humana no e com o lugar. 

 

 

“É preciso superar as concepções simplistas que compreendem os territórios sem sujeitos 
sociais ou esses sujeitos sem territórios e aprender a complexidade e a unidade do mundo 
da vida de maneira (i) material, isto é, as interações no e com o lugar, objetiva e 
subjetivamente, sinalizando para a potencialização de processos de desenvolvimento”. 
(SAQUET, 2007, p.24)  

 
 
 
O território significa natureza e sociedade; economia, política e cultura; ideia e matéria; identidades e 

representações; apropriação, dominação e controle. 

Assim, pode-se interpretar que por este caminho, sua análise também se refere a território como 

espaço de interação entre os seres humanos na e com a natureza; como a totalidade em movimento 

constante da vida econômica intrínseca à vida política; como poder, seja ele do capital, seja da luta da 

                                                             

16 Para Demateis território significa apropriação, infraestrutura, redes de comunicação e circulação (configurações 
reticulares); obras e relações sociais; mobilidade; transformações sócio-espaciais historicamente condicionadas, enfim, 
uma construção material inerente à vida em sociedade. (SAQUET, 2007, p. 83) 



classe trabalhadora em resistência. Obviamente, como mencionamos acima, a busca de construção da 

emancipação da classe trabalhadora, de um território emancipador é fruto das contradições do próprio 

sistema capitalista e nele se move, e nele contesta e constrói. Território não é um campo neutro de 

batalha onde as forças sociais apenas se encontram para lutar. 

Desta forma, a luta dos trabalhadores contra as consequências do capitalismo no campo é fruto das 

contradições do próprio modelo de desenvolvimento. Ocorre no território de dominação do capital, 

ocorre nos meandros de poder (material e imaterial) do capital. É a busca de construir um território de 

resistência ou de enfrentamento a esta hegemonia territorial da dominação em meio as contradições 

objetivas e subjetivas do próprio sistema. 

 

 

“Lefebvre, afirma que o território é um espaço modificado pelo trabalho e revela relações  de 
poder (...). Do Estado ao indivíduo, passando por todas as organizações pequenas ou 
grandes, encontram-se atores sintagmáticos que produzem o território (...). Em graus 
diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos autores 
sintagmáticos que produzem territórios (...). O território dessa forma é objetivado por 
relações sociais, de poder e dominação, o que implica a cristalização de uma 
territorialidade, ou de territorialidades no espaço”. (SAQUET, 2007, p.75) 

 

 

Neste sentido, por vezes, esta luta pode estar carregada de elementos da dominação que ainda não 

foram desvelados às /nas próprias organizações destes trabalhadores, ou mesmo, se já clarificados, já 

conscientes, sem as condições objetivas para sua superação17.  

Quais seriam as condições objetivas e subjetivas para a superação do sistema capitalista? Seria o 

acirramento da crise do capital, em seu caráter estrutural como afirma Meszáros?  Estaria vinculada ao 

quase esgotamento dos recursos naturais do planeta e os efeitos da produção sem limites de 

mercadorias e seu consumo exarcebado? Estaria atrelada à extrema precarização da vida dos 

trabalhadores? Estaria também vinculada à necessidade e ao mesmo tempo dificuldade de concretizar 

a efetiva unidade da classe trabalhadora, seja ela urbana ou rural, sejam trabalhadores assalariados 

das plantas de produção, trabalhadores assalariados do setor de serviços, ou camponeses, pequenos 

agricultores, indígenas, quilombolas, faxinalenses, e outros (todos subsumidos à dominação totalitária 

do capitalismo)? 

Construir um território de emancipação, uma territorialidade contra-hegemônica é uma tarefa de grande 

complexidade. Tem a ver com a resistência e enfrentamento às diferentes dimensões do poder do 

capital. Existe assim, uma intrínseca relação entre os conceitos de poder e território.  

                                                             

17  A este tema estamos nos referindo a relação dialética entre consciência, organização e luta de classes. 



Sobre a relação entre estes conceitos, Saquet cita os caminhos e as análises traçadas por diversos 

autores. Entre eles: Maquiavel, Gottman, Ratzel, Foucault, Magnaghi e Rafesttin. 

Em Gottman (um autor não marxista) o significado de territórios é historicamente determinado: 

 

 

 “(...) se o território é um compartimento do espaço como fruto de sua diversificação e 
organização, ele tem duas funções principais: a) servir de abrigo, como forma de 
segurança, e b) servir como trampolim para oportunidades. Outro fator importante, 
ressaltado por Gottman na compreensão do conceito de território na ocupação do novo 
mundo que correspondia para a classe dominante de alguns países europeus, a novos 
territórios para a dominação e exploração”. (SAQUET, 2007, p.27) 
 

 
 

Já para Maquiavel “o território é uma área controlada e fortificada que deve ser defendida e mantida 

sobre domínio. O poder é exercido na apropriação e dominação” (SAQUET, 2007, p.28). Maquiavel em 

sua obra O Príncipe de 1513, evidencia o poder como relações de dominação, como ocupação, 

apropriação e administração de áreas, tributos, costumes, leis e línguas. Foi o primeiro autor a refletir 

sobre a construção do Estado moderno, sua conformação e o modo de governar, de conquistar, e 

sobre o exercício do poder.  

Ratzel, outro autor citado por Saquet, preocupado com a consolidação e expansão do Estado alemão 

efetua numa abordagem geopolítica de território, caracterizando-o como área de recursos naturais, 

como solo, água, clima, etc. sob a influência humana, ou não.  Estas influências podem ocorrer de 

quatro formas: como indivíduo de corpo e espírito; acelerando/dificultando a expansão de grupos 

étnicos; impondo condições geográficas que favorecem o isolamento ou a miscigenação; influenciando 

na constituição social de cada povo.  

“Para Ratzel, a sociedade se transforma em Estado para garantir a posse e a proteção dos recursos 

naturais de que necessita como solo, água e alimentos”. (SAQUET, 2007, p. 30). 

Foucault analisa que o poder não é uma instituição, mas é produzido nas relações, em cada instante, é 

a nomeação que se dá a uma situação complexa da vida. Cada relação é poder. 

Em Magnaghi, a apropriação territorial e as relações de poder são multiformes “inclusive, 

materializando-se no movimento de organização social (...) corresponde ao uso e a apropriação 

material do espaço e aos conflitos sociais, para além da atuação do Estado, de maneira um pouco 

similar a concepção de Rafestin” (SAQUET, 2007, p. 33). Território é entendido não como elemento 

natural ou artificial, mas como produto das relações sociais organizadas política e espacialmente. 

Magnaghi e Dematteis sob esta concepção problematizam e revelam os arranjos territoriais do capital, 

bem como do movimento operário em Turim, Itália. De maneira geral consideram que o movimento 

operário através dos conselhos de fábrica tinha uma organização explicitamente territorial, pois 



buscavam através destes articular internamente o movimento operário, as diversas categorias e 

posições políticas. (SAQUET, 2007 p. 41)  

Em Rafestin o território é a cena do poder e o lugar de todas as relações a partir da apropriação e 

produção do espaço geográfico. Está sempre ligado ao controle e à dominação de cada sociedade 

através da “energia, da informação, dos códigos, de estratégias, de objetivos e da comunicação de 

forma relacional e multidimensional, através das relações sociais da vida de cada dia” (SAQUET, 2007, 

p. 34). 

Para Rafestin (1993), existe uma equação entre poder e Estado na qual o mesmo cria, organiza e 

gerencia seu território e sua população.  Citando Ratzel, o autor afirma que ele forneceu categorias 

para decifrar o Estado em seu aspecto geográfico tais como centro x periferia, interior x exterior, 

superior x inferior. É, portanto, o Estado, um organismo geográfico em constante movimento18, é neste 

caso o Estado-nação19. 

Porém Rafestin não considera o Estado e sua soberania como única forma de poder. Talvez seja o 

mais fácil de identificar por seus aparelhos que controla território, a população e os recursos. Para o 

autor, o mais perigoso é aquele que não se vê:  

 

 

“o poder se manifesta por ocasião da relação (...). As forças que dispõem os dois parceiros (caso 
mais simples) criam um campo: o campo do poder. Para compreender isso, pode-se recorrer à 
imagem do imã e dos fragmentos de limalha que se orientam e assinalam linhas de força.” 
(RAFESTIN, 1993, p. 52 e 53). 

 

 

Assim, poder não se adquire, é exercido a partir de inumeráveis pontos, não é exterior, mas imanentes 

a todos os tipos de relação, sejam elas econômicas, políticas, sociais. Visa o controle, a dominação 

entre os seres humanos e as coisas. O território é assim cena do poder e o lugar de todas as relações, 

mas sem o ser humano, é apenas uma potencialidade de poder. O ser humano em suas relações 

sociais é, portanto uma chave fundamental para compreender o tema do poder.  

Assim, o poder reside e se expressa para além do Estado e seus aparatos, também na própria 

linguagem, na comunicação e na religião que numa combinação estratégica preside seu domínio. 

 

 

                                                             

18  E a geopolítica aparece como uma espécie de geografia aplicada ao Estado. 
19 Categoria vinculada à soberania. “Para tanto, três sinais são mobilizados para caracterizar o Estado: a população, o 

território e a autoridade. Toda a geografia do Estado deriva desta tríade” (RAFESTIN, 1993, p. 16)  



“(...). O sistema territorial pode ser decifrado a partir das combinações estratégicas feitas 
pelos atores e, como meio pode ser decifrado por meio de ganhos e dos custos que 
acarreta para os atores. O sistema territorial é, portanto produto e meio de produção”. 
(RAFESTIN, 1993, p.158) 

 

 

Podemos afirmar que baseado na interpretação de Rafestin, ademais das expressões de poder na 

própria linguagem, comunicação e religião, se manifesta também na matéria-prima ou recursos naturais 

(sendo renovável ou não, tornada acessível ou simplesmente encontrada); na tecnologia e na 

transferência tecnológica centralizada pelas multinacionais; nas comodittes de determinados recursos. 

Todas estas expressões são elementos de uma combinação estratégica feita pelo ator capitalista na 

construção de sua territorialidade da dominação. 

Seguem abaixo, algumas citações que demonstram esta afirmação: 

 

 

“Em qualquer caso, o problema da transferência tecnológica é de base política. Ele ilustra 
com perfeição a luta pela informação e pela utilização da mesma, para controlar e dominar 

os territórios ocupados pelos atores AM”. (...) (RAFESTIN, 1993, p. 248) 20 
 

“Hoje o petróleo, amanha o trigo. Quem sabe? Todos os recursos são ou podem ser 
instrumentos de poder. Se é verdade que certos recursos – conforme a sua capacidade de 
satisfazer as necessidades fundamentais – manifestam uma grande permanência no papel 
que podem desempenhar, eles não deixam de se ligar ao contexto sócio-econômico e 
sócio-político quanto à sua significação como instrumento de poder. (...)”. (RAFESTIN, 
1993, p.251). 

 

“O trigo é, portanto um dos cereais que mais viaja. Sua parte no comercio internacional é 
muito importante, não somente em tonelagem como também em valor. (...)”  (RAFESTIN, 
1993, p.254) 

 

 

Rafestin finaliza sua obra, assinalando entre outras questões, que é fundamental apreender as 

relações de poder e procurar compreendê-las num quadro espaço-temporal, bem como dimensionar as 

escalas destas relações de poder na caracterização do território da coisificação.  

Território, por fim, pode ser considerado como espaço de conflito de classes, de realização e 

correlação de poder, do conflito capital – trabalho. E ao mesmo tempo em que a dominação capitalista 

forja um território de dominação nas mais diferentes dimensões, entre elas econômicas e políticas, seu 

                                                             

20 Na página 237 da obra de Rafestin, 1993, o autor identifica como elementos constitutivos do processo: A (ator), r 
(técnica), M (matéria), P (recurso). 



principal motor, que é também sua principal contradição, a força de trabalho / a classe trabalhadora 

produz também, em determinadas circunstancias, território de resistência e enfrentamento. 

 

05- Questão Agrária, Poder e Território: a Luta de Classes no Campo 

Meszáros (2011) afirma que neste momento histórico vivemos uma crise estrutural do capital, 

entranhada numa escala da totalidade do sistema. Tem um caráter universal, global, não é particular de 

uma gama específica, de um ramo de produção ou da localidade de um país. É contínua, sem 

erupções violentas, e está sendo administrada em seus despontamentos.  

As alternativas para este tipo de crise, para Meszáros, não mais devem estar circunscritas à “ordem 

metabólica estabelecida” como, por exemplo, foram as experiências socialistas baseadas na social 

democracia, onde se acreditava que a passagem a uma sociedade socialista seria natural, gradual e 

evolutiva, mas sim fundadas numa mudança estrutural radical. 

Para uma crise estrutural é necessária uma proposta de mudança estrutural, é necessário “remédios 

estruturais abrangentes”. 

Hoje, pode-se constatar que às lutas tradicionais das organizações sociais do campo21 contra a 

concentração e apropriação dos recursos naturais, o desmatamento, o trabalho escravo, a 

discriminação da mulher, entre outros, acrescentam-se as lutas contra a privatização do conhecimento 

científico e tecnológico, a oligolipolização do mercado mundial dos alimentos, os monocultivos sobre o 

controle de empresas transnacionais e suas variantes, a luta pela soberania alimentar22. Podemos 

apontar com certeza que estas lutas são elementos chaves na resistência e enfrentamento ao território 

de dominação do capital em sua expressão no campo.  

Porém, a superação da sociedade capitalista e a emancipação da classe trabalhadora exigem muito 

mais neste momento histórico. Exige a busca incansável da unificação dos fragmentos das lutas 

particulares, da construção de uma consciência da universalidade da classe trabalhadora em toda sua 

diversidade; mediada pela ação de instrumentos políticos que organizem e impulsionem a luta por esta 

mudança estrutural.  

                                                             

21  Citamos como referência as organizações sociais vinculadas a Via Campesina nacional e internacional e a CLOC como 
articulação sul-americana. Entretanto é importante ressaltar que existem diversas organizações de expressividade que 
não são partícipes destes instrumentos que citamos, como por exemplo, os Zapatistas no México. 

22 Conceito introduzido pela Via Campesina em 1996 no contexto da Cúpula Mundial sobre a Alimentação realizada em 
Roma pela FAO. Parte do princípio que o alimento não é mercadoria é um direito humano. “A soberania é direito dos 
povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis e produzidos de forma sustentável e ecológica, e 
seu direito de decidir sobre seu próprio sistema alimentar e produtivo. Isso coloca aqueles que produzem no coração 
dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências do mercado e das empresas.” (MARTINS e STEDILE, 2010 
apud STEDILE, 2011, p. 39/40).  



Que tipo de instrumento político poderia contribuir para um avanço qualitativo destas chaves históricas 

com vistas à emancipação da classe trabalhadora como um todo (sendo esta do campo e da cidade)? 

Seria este o grande desafio de nosso período histórico? 
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