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RESUMO 

O sistema agrário é entendido como um modo de exploração do meio historicamente constituído e 
durável, como um conjunto de forças de produção adaptado às condições bioclimáticas de um 
espaço definido e que responde às condições e às necessidades sociais do momento. Portanto, 
entendemos essa categoria como objeto de análise e observação, que é o produto fruto destas 
relações em dado momento e em dado território de uma sociedade rural com seu meio. Por 
território, entendemos um espaço apropriado por uma determinada relação social que o produz e o 
mantém a partir de uma forma de poder. Sendo assim utilizamos três estudos de caso que 
demonstrem possibilidades de leituras críticas de territórios e realidades distintas como forma de 
analisar a aplicação da ferramenta de análise-diagnóstico na compreensão dialética dos territórios 
agrários, conjugando a leitura materialista da história que hoje, cada vez mais, se torna necessária 
sua afirmação enquanto opção teórica e de leitura critica dos movimentos históricos de nossa 
sociedade. 

Palvras chave: sistemas agrários, território, campesinato, questão agrária, materialismo histórico-
dialético. 

 

A dialética na análise-diagnóstico dos Sistemas Agrários 

O desafio colocado da leitura da dinâmica da realidade se confronta com eventos complexos 
historicamente forjados no metabolismo social e na divisão, ou “ruptura metabólica”, do ser 
humano-natureza, sua forja no trabalho e, especificamente no modo de produção capitalista, a 
contradição direta entre capital e trabalho na constante busca pela acumulação.  

Com a ferramenta de análise-diagnóstico fundada no conceito dos Sistemas Agrários, a 
possibilidade de se confrontar eventos históricos que apontem para críticas contundentes das 
contradições existentes no território na consolidação do modo de produção capitalista e sua 
expansão na agricultura, permite leituras no âmbito regional, sem se distinguir ou se distanciar de 
eventos nacionais ou mundiais e sua influência na conformação dos territórios elegidos para estudo, 
culminando num desenho que permita compreender o quadro atual de correlação de forças na 
sociedade. 

O sistema agrário pode ser colocado como sendo um objeto de análise e observação que é o produto 
das relações, em dado momento e em dado território, de uma sociedade rural com seu meio 
(DEFFONTAINES & BROSSIER, 2000). Segundo Mazoyer (1986), um sistema agrário “é um 
modo de exploração do meio historicamente constituído e durável, um conjunto de forças de 
produção adaptado às condições bioclimáticas de um espaço definido e que responde às condições 
e às necessidades sociais do momento” (p. 11). A partir desta leitura, pretende-se confrontar 
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eventos históricos de determinada região, paisagem e/ou território que delimitem o desenho da 
atualidade das dinâmicas estabelecidas, pelo qual o desafio é compreender onde se localizam as 
forças produtivas que determinam a confrontação com as relações de produção no metabolismo 
social local. 
Para a leitura da realidade, segundo Freitas (2007) a construção de conceitos e categorias é um 
processo do pensamento em confronto com as singularidades e generalidades de um determinado 
processo particular investigado. Continua o autor que “é a genericidade do particular que marca o 
nascimento do conceito ou da categoria, sem descartar sua singularidade, a qual é recuperada pela 
análise específica em caso particular [...] essa genericidade também se denomina essência” 
(FREITAS, 2007). A totalidade, ou essência em si, se mostra alcançável a partir do esforço de 
reconhecer o movimento histórico confrontado com a leitura da realidade e permitir caminhar entre 
o “todo” (metabolismo social do capital), suas influências diretas na conformação dos atores em 
estudo, bem como compreender a dinâmica real e os fluxos que perpassam nesta realidade. 
Confrontando essa singularidade e particularidade permitir-se-a buscar elementos centrais das 
contradições históricas forjadas no seio dos processos de construção da paisagem dos territórios no 
âmbito local, porem também apontará falhas e elementos da estrutura e dinâmica da centralidade do 
processo de produção historicamente constituído. 
Ao refletir sobre a realidade, suas características históricas buscando revelar a complexidade do 
particular na totalidade e vice-versa, “o investigador necessita caminhar desde as aparências do 
fenômeno até a essência da coisa, para a coisa em si. O pressuposto dialético epistemológico é que 
o em si das coisas é alcançável” (SANFELICE, 2005, p.84). Esse é o sentido que queremos dar à 
leitura diagnóstico dos Sistemas Agrários e sua abertura à confrontação de movimentos históricos 
em experiências que delimitem e apontem as diversas facetas e contradições das realidades agrárias 
no desenho das paisagens dos territórios.   
Nesse sentido cabe o que Marx e Engels (1974) apontaram sobre a relação entre o ser humano e o 
trabalho que “tal como os indivíduos manifestam sua vida, assim são. O que coincide, por 
conseguinte, com sua produção, tanto com o que produzem como com o modo como produzem” 
(MARX & ENGELS, 1974, p.19). Nesta reflexão traz elementos de que o ser humano se forma no 
trabalho sendo que o ser do ser humano e, portanto, o ser do trabalho, é histórico (SAVIANI, 2007). 
Se ele é histórico e dialético ele aponta para transformações. A relação ser humano-natureza se dará 
nessa configuração de leitura diagnostico, onde as forças produtivas historicamente forjadas 
confrontarão as relações de produção estabelecidas, sendo que as contradições da forma como 
produzem (relação do homem com a natureza no trabalho) estará intimamente ligada e em 
contradição com os objetivos finais da escolha da produção, da circulação da produção e etc.  
Cabe ressaltar que para compreender a dinâmica de uma realidade agrária hoje em dia, a sociedade 
e os problemas rurais não são mais explicáveis em seus próprios termos e têm de ser compreendidos 
em termos dos fluxos de trabalho e capital mais amplos do que a agricultura (Shanin, 1986, p. 19 
apud Bernstein, H. 2011, p. 134). Nesse sentido,  

“evidencia-se que a compreensão das dinâmicas agrícolas e 
agrárias passa, necessariamente, por um conhecimento 
aprofundado e sistemático do processo evolutivo e do contexto 
histórico onde operam e se articulam as sociedades agrárias [...] a 
compreensão do processo de formatação de uma agricultura exige 
uma considerável apreensão das particularidades relacionadas a 
seus aspectos intrínsecos ou internos [...] e externos” (MAZOYER 
& MIGUEL, 2009, p.20). 

Isso se deve, efetivamente, à subsunção real da agricultura à indústria (KAUTSKY, 1968; 
GRAZIANO DA SILVA, 1980), num primeiro momento, e desta última ao capital financeiro, na 
contemporaneidade. Esse processo, descrito nos termos da luta de classes por diversos autores, 
como Kautsky (1968) e Graziano da Silva (1980), e nos termos do desenvolvimento das forças 
produtivas por Mazoyer e Roudart (2010), ensejou mudanças estruturais nos ambientes agrários e 
permitiu o processo definido por Marx (1974) como acumulação primitiva. 



Dentre as transformações engendradas a partir dessa mudança de qualidade, está o que Foster 
(2005) resgata dos estudos marxianos como a ruptura metabólica. Em termos gerais, as sociedades 
agrárias, fundamentos dos diferentes modos de produção até o feudalismo, possuíam, em sua base, 
uma relativa relação metabólica com a natureza, aonde o trabalho 

É, antes de qualquer outra coisa, um processo entre o homem e a natureza, 
um processo pelo qual o homem, através das suas próprias ações, medeia, 
regula e contra o metabolismo entre ele e a natureza. [...] Através deste 
movimento, ele atua sobre a natureza externa e a modifica, e assim 
simultaneamente altera a sua própria natureza... Ele [o processo do trabalho] 
é a condição universal da interação metabólica entre o homem e a 
natureza(...) (Marx apud Foster, 2005) 

Podemos apontar que a leitura fragmentada de uma realidade agrária não trará uma real imagem de 
sua estrutura se não for compreendida historicamente e muito menos se for separada da dinâmica do 
metabolismo social, como por exemplo, o crescimento das áreas urbanas em detrimento da 
industrialização da agricultura; a resistência de comunidades camponesas e/ou tradicionais em 
relação ao avanço da agricultura capitalista; a circulação de mercadorias e sua contradição na 
produção, dentre outras. 
Para tanto, Mazoyer & Roudart (2001) apontam as principais demandas e necessidades por novos 
métodos para a compreensão de realidades agrárias complexas, que podem ser elencadas, de forma 
reduzida, da seguinte maneira:  

i. Conhecer a estrutura e as condições reais de produção e funcionamento 
das sociedades agrárias; 

ii. Compreender que as mudanças técnicas estão em estreita relação com as 
mudanças sociais e econômicas, nas mais diferentes escalas de análise; 

iii. Compreender o processo de mudança na estrutura e no funcionamento 
das sociedades agrárias; 

iv. Reconhecer que as transformações de realidades agrárias necessitam da 
real adesão dos atores sociais envolvidos (p. 39-45). 

Ao conhecer e buscar ler a estrutura das dinâmicas territoriais, seus conflitos e suas mudanças ao 
longo da historia, trará a continua necessidade de se conhecer os atores reais do conflito, 
materializar as formas de agricultura forjadas no território sem desligar de acontecimentos 
históricos de âmbitos maiores que influenciam diretamente nas escolhas e/ou necessidades de 
transformações das sociedades no âmbito do desenvolvimento de seu metabolismo social. Nesse 
sentido, conhecer as relações de produção em detrimento das forças produtivas cabe a afirmativa de 
Germer (s.d.) que  

“a dependência das relações de produção em relação às 
forças produtivas significa, por um lado, que a forma assumida, em 
cada momento histórico, pelas relações de produção, depende das 
formas específicas das forças produtivas (tipo e localização das 
matérias primas, dos instrumentos de trabalho e dos ambientes de 
trabalho – construções, instalações, meios de transporte e etc.); por 
outro lado, como as forças produtivas estão em contínuo 
desenvolvimento - embora mais lento em algumas épocas 
históricas e mais rápido em outras – segue as relações entre os 
indivíduos, na produção, que está também em contínuo 
desenvolvimento (p.2)”. 

Tais afirmativas nos apontam caminhos possíveis de leitura de uma realidade, na busca de um 
diagnóstico que se aproxime das somas dos acontecimentos que em seu caráter histórico revele a 
complexidade de seu funcionamento. A proposta de leitura-diagnostico baseada nos Sistemas 
Agrários traz a compreensão de que a totalidade não pode ser lida sem se abranger as 
particularidades, bem como, sem se compreender os movimentos estruturantes da totalidade, o 
singular ficara aquém de uma leitura real de seu movimento, circunscrita o fenômeno ora estudado. 



Miguel (2009) fez uma adaptação sobre as principais justificativas para a utilização de uma 
abordagem sistêmica no estudo das formas de agricultura e do mundo rural de Mazoyer & Roudart 
(2001), apontando assim: 

i. Necessidade de uma representação inteligível, criticável e 
compartilhável do meio de apropriação do passado, de entendimento do 
presente e de compreensão/escolha dos diferentes futuros possíveis; 

ii. Necessidade de dar conta da complexidade e da diversidade dos 
diferentes formas de agricultura, 

iii. Necessidade de avaliar as semelhanças e as diferenças entre as 
diferentes formas de agricultura (identificação, classificação, lugar no 
espaço e no tempo), 

iv. Necessidade de explicar as origens, as transformações e o papel da 
agricultura no futuro do homem e da vida, em diferentes épocas e nas 
diferentes partes do mundo, 

v. Necessidade de dispor de um corpo de conhecimentos que possa, ao 
mesmo tempo, integrar-se à cultura geral e constituir uma base 
conceitual, teórica e metodológica para todos aqueles que têm a ambição 
de intervir no desenvolvimento agrícola, econômico e social. (p.39-45) 

 
Sendo assim, a abordagem sistêmica de territórios e realidades agrárias perpassa pelo conhecimento 
historicamente acumulado fruto do trabalho humano e na relação humano-natureza e a ruptura de 
sua apropriação (do trabalho e da natureza) que conforma o desenho das paisagens e os caminhos 
adotados em sua formação atual. Isso exigirá do pesquisador métodos e abordagens que permitam 
confrontar não apenas as origens e a atualidade local, mas suas transformações e contradições das 
diferentes formas de agricultura, a apropriação da natureza e do trabalho, afim de que apontem 
possíveis caminhos de transformações reais das contradições e sua superação histórica.    
Com o intuito de compreender os sistemas agrícolas e suas complexidades, Mazoyer (1987) coloca 
três pontos principais a estudar: a análise global da região, a análise dos sistemas de produção e a 
análise da unidade produtiva. Ou seja, “sua organização (ecossistema cultivado, sistema social 
produtivo), seu funcionamento (desmatamento, renovação da fertilidade, condução dos cultivos e 
das criações) e os desempenhos mais ou menos sustentáveis que decorrem daí, assim como sua 
dinâmica e seus limites geográficos e históricos” (MAZOYER & ROUDART, 2010, p.49). 
A organização e/ou a busca de leitura de sistemas complexos exige notada percepção de eventos 
(históricos e atuais) e elementos (fluxos de energia, circulação de mercadorias, manejo adotado) 
que, mesmo separados no momento de leitura, interajam e sejam considerados elementos de um 
todo complexo, porém passível de leitura. Isso não tira a individualidade do todo, muito menos a 
influência do todo sobre a particularidade estudada, desde que, dadas as limitantes das leituras, 
sejam consideradas como eventos circunscritos historicamentehistóricos, tomando ainda o cuidado 
de que em decorrência de fluxos e interações internas, o comportamento de um objeto pode ser 
diferente da soma dos comportamentos dos elementos que compõem esse objeto (MIGUEL, 2009, 
p.13). 
Vale reconhecer de que estes fluxos e relações sistêmicas são também determinadas, além do meio 
social, pelo meio físico e desenhos geomorfológicos que compõe a paisagem em estudo. Conforme 
Cholley (1946), citado por Mazoyer (1986, p. 10), em uma abordagem de cunho geográfico do 
conceito de sistema agrário, afirmava que “todos os elementos físicos, biológicos, econômicos, 
sociais, demográficos formam uma verdadeira combinação, onde a expressão no espaço é um certo 
tipo de habitat, uma certa organização da região, um certo tipo de paisagem” (apud MIGUEL, 2009, 
p. 19). 
Considerando que a leitura de uma realidade agrária necessariamente perpassara por eventos muitas 
vezes considerados externos aos processos agrícolas, como a expansão da indústria, a expansão dos 
centros urbanos, a industrialização da agricultura em detrimento de sistemas complexos 



camponeses, um dos primeiros objetivos do diagnóstico de um sistema agrário é propor uma 
hierarquia das dificuldades do desenvolvimento (Maigrot; Poux,1991). 
Todavia, para conceber uma ferramenta de leitura, do qual o referente trabalho se baseia na analise-
diagnostico dos sistemas agrários, Mazoyer & Roudart (2010) começam a explicitar as formas de 
leitura dizendo que para  

“analisar e conceber, em termos de sistema agrário, a agricultura praticada 
em um momento e lugar consiste em decompor essa mesma agricultura em 
dois subsistemas principais: o ecossistema cultivado e o sistema social 
produtivo, estudando tanto a organização e o funcionamento de cada um 
desses subsistemas, como suas inter-relações” (p.72).  

Este é o sentido fundante dessa análise que, além da análise histórica e global, deve-se conhecer o 
objeto e isso implica em num primeiro momento, delimitá-lo, ou seja, traçar uma fronteira, virtual 
entre esse objeto e o resto do mundo, e considerá-lo como um todo, composto de subsistemas 
hierarquizados e interdependentes (MAZOYER & ROUDART, 2010), apontá-los e interligá-los na 
medida em que lhe cabe. 

Continuam os autores de que o ecossistema cultivado é composto por vários subsistemas 
complementares e proporcionados, por exemplo, as hortas, as terras cultiváveis, as pastagens e as 
florestas. Já o sistema social produtivo é uma combinação particular de um número limitado de 
tipos de estabelecimentos definidos técnica, econômica e socialmente (MAZOYER & ROUDART, 
2010, p.74). Vale considerar que a apropriação e/ou adoção de sistemas de produção (aqui citados 
como ecossistema cultivado) estará diretamente ligado às normas sociais estabelecidas, o 
funcionamento da sociedade em estudo, que serão visualizados no momento de análise e junção 
destes dois subsistemas principais. Ou seja, as forças produtivas em questão delimitarão processos 
sociometabolicos de apropriação e execução de sistemas produtivos para determinado grupo social 
envolvido na produção agrícola.   

Porém, para compreender o que define tal estabelecimento técnico, econômico e social é necessário 
reconhecer as relações que definem este espaço determinado com a estrutura dominante e as 
definições dadas a tais ‘subsistemas’ que se interagem. Para Paulo Neto (2011) as condições 
materiais da vida social não envolvem apenas a produção, mas articula ainda a distribuição, a troca 
(e a circulação, que é “a troca considerada em sua totalidade”) e o consumo. Segue na reflexão de 
que “estes momentos (produção, distribuição, troca, consumo) não são idênticos, mas todos são 
elementos de uma totalidade, diferenças dentro de uma mesma unidade” (PAULO NETO, 2011, 
p.39).  

Sendo uma sociedade dividida em classes como característica do modo de produção capitalista e 
sua base na apropriação privada dos meios de produção, essa reflexão se faz essencial na leitura de 
uma realidade, sendo que “esses meios de produção e essas atividades produtivas são organizadas 
nos estabelecimentos que são caracterizados pelo sistema de produção que eles praticam, e pela 
categoria social a qual eles pertencem (MAZOYER & ROUDART, 2010), que, como vimos acima, 
depende de determinadas relações de produção dadas na sociedade, sua relação enquanto classe. 

Neste sentido, propões-se distinguir em análises históricas determinadas situações que configurem 
determinadas relações no ecossistema cultivado e o sistema social produtivo que o circunda nas 
seguintes proporções:  

1) Análise global da região – compreender os parametros historicos no ambito da produção, 
distribuição, troca e consumo da base produtiva regional e sua inter-relacão como o 
modo de vida concebido em dado momento na região, 

2) a análise dos sistemas de produção – caracterizados os sistemas agrários e suas 
determinantes, analisa-se o desenvolvimento e a alocação de cada sistema no 



determinante regional da producao, distribuição, troca e consumo e; 
3) a análise da unidade produtiva – seus sistemas produtivos internos, o itinerário tecnico e 

sua relacao com os temas principais supracitados como a distribuição a troca e o 
consumo internamente de determinadas unidades produtivas representantes dos sistemas 
escolhidos. 

 

A leitura dos territórios para as ciências geográficas  

Diante dos elementos apresentados anteriormente, compreendemos que a teoria dos sistemas 
agrários e suas ferramentas metodológicas são valorosas para a compreensão dos territórios 
agrários, à luz do pensamento geográfico contemporâneo. Abordando as condições históricas e 
dialéticas da vida no campo, é possível desenvolver leituras complexas dos territórios, seja em sua 
dimensão material, seja simbólica, ou na articulação de ambas. 

Buscaremos, agora, desenvolver um breve recorrido de algumas das diferentes linhas de elaboração 
sobre o conceito de território, com foco naquelas que poderão aportar elementos substanciais ao 
estudo da territorialização da apropriação capitalista do trabalho e da natureza em sua separação 
metabólica, que conforma a sociedade bem como as paisagens agrícolas hoje estabelecidas. 

O conceito ‘território’ não é construção exclusiva da geografia, sendo usado em várias áreas da 
ciência. Dentre elas, Haesbaert (2011) elenca, para além da geografia, a ciência política, 
entendendo-o com relação intrínseca ao Estado; a economia, sendo fator locacional ou base de 
produção; antropologia, como dimensão simbólica, comumente ligada a sociedades tradicionais; 
sociologia, com enfoque a partir de suas intervenções nas relações sociais; e psicologia, com a 
perspectiva da subjetividade e identidade pessoal. 
Há, ainda, o próprio questionamento sobre a essência do conceito, onde encontramos duas grandes 
concepções: uma que encerra o território em uma perspectiva ontológica (com base materialista ou 
com base idealista), onde este é parte integrante do real e se buscam as “chaves” para compreender 
os territórios e suas dimensões; e uma perspectiva epistemológica, que questiona inclusive o 
conceito de território, levantando a possibilidade de este ser uma categoria, um instrumento 
analítico para a leitura do real e, consequentemente, a produção do conhecimento (HAESBAERT, 
20011:91). 
Por último, há a perspectiva integradora, a qual congrega conceitos que buscam compreender as 
diferentes multiplicidades do território, superando a suposta fragmentação que as perspectivas 
anteriores desenvolviam. A complexidade dos tempos atuais necessitaria, então, superar o “domínio 
da lógica dos territórios-zonas” (HAESBAERT, 2011:79) e dialogar com concepções que 
compreendam as múltiplas escalas dos territórios contemporâneos, não em um antagonismo local 
versus global, mas em sua inter-relação. As bases desta perspectiva são, portanto, as dinâmicas 
sociais modernas, baseadas, segundo seus defensores, na informação e na circulação, no 
encurtamento da relação tempo-espaço. 
Em uma tentativa de síntese entre pensadores renomados da Geografia – Raffestin, Gottmann, 
Dematteis, Soja, Deleuze, Guatarri, Quaini, entre outros – Saquet (2011) aponta que todos estes 
autores gravitaram em torno de um território como “construção social, histórica, relacional e que 
está sempre vinculado a processos de apropriação e dominação do espaço e (...) das pessoas” (p. 
22). O próprio autor entende o território como “resultado e determinante da reprodução da relação 
sociedade-natureza e da concomitante territorialização, [...] produzidos pelo exercício do poder por 
um grupo ou classe e por suas respectivas territorialidades cotidianas”. (SAQUET, 2011:27). 
Para Naim (2013) “o poder é a capacidade de dirigir ou impedir as ações atuais ou futuras de outros 
grupos e indivíduos”, ou seja, “o poder é difícil de medir [...] Força ou ameaça de força, é o 
instrumento contundente através do qual o poder é exercido em determinadas situações extremas”. 
Ayerbe (2002) coloca que “todo governo, como sistema de representação política, legitima a 
hegemonia de grupos dominantes” onde “num sistema capitalista, podemos incluir, entre os grupos 



dominantes, os proprietários dos meios de produção (classes dominantes), a burocracia civil, as 
forças armadas, os partidos políticos, os centros de pensamento estratégico e as organizações 
privadas que articulam e promovem os interesses do mercado”, ou seja, essa articulação de poder e 
políticas do Estado estão a serviço de um grupo de interesses enorme que exercem sua influência, 
seus investimentos e o apoio político/ideológico. 
Nesse contexto, Friedrich Ratzel, tido como o primeiro geógrafo a abordar o conceito, buscou 
desenvolver os pilares de uma análise (a antropogeografia) que analisasse os grupos humanos e a 
concepção de Estado, centrando no conceito de território sua base. Para o autor,  

[...] quando se analisa o homem, seja individualmente, seja associado na família, na 
tribo, no Estado, é sempre necessário considerar [...] também uma porção de 
território. No que se refere ao Estado, a geografia política já há muito tempo criou 
o hábito de mencionar ao lado da cifra da população também a superfície. [...] Sem 
isto não é possível compreender o seu desenvolvimento, assim como sem território 
não se poderia compreender o incremento da potencia e da solidez do Estado. Em 
todos esses casos nos encontramos diante de organismos que estabelecem com o 
solo uma ligação mais ou menos durável, em consequência da qual o solo exerce a 
sua influencia sobre os organismos e aqueles sobre este. (RATZEL, 1990:74). 

Assim, em uma relação próxima com a noção de território para os naturalistas (territorialidade 
animal), Ratzel entende o território como uma porção da superfície terrestre (mais especificamente 
o solo) apropriada por um grupo humano. A relação entre esse agrupamento humano e o seu 
território (principalmente do ponto de vista socioeconômico) resulta no espaço vital, o qual tem por 
fundamento a manutenção das condições de reprodução desse agrupamento. Quando as condições 
ambientais do solo estão escassas (seja por degradação do ambiente, seja por aumento 
demográfico), é necessária a expansão do território, a fim de manter o espaço vital daquele 
agrupamento. E para compreender a evolução dessas organizações (humanas e naturais) o autor 
afirma a necessidade de se caracterizar o Estado e sua influencia nestes desenhos e vice-versa.  
Em um esforço teórico determinante para a geografia, Jean Gottmann resgata de Ratzel o conceito 
de território e o lança para o centro do debate geográfico da segunda metade do século XX. Para 
compreender território, deve-se compreender o processo histórico de forja dos Estados-nação, os 
quais implementaram sistemas jurídicos duradouros, que estabeleceram interesses comuns e um 
modus vivendi entre os habitantes (ALMEIDA, 1993; GOTTMANN, 2012[1975]).  
Se à circulação do capital não interessa fronteiras, para a “sustentabilidade” do modo de produção, 
os Estados-nação, ou seja, a territorialidade burguesa (ALMEIDA, 1993) é fundamental. Ao se 
basear em indivíduos, o Estado “não aglutina os portadores da força de trabalho em um coletivo de 
classe, mas sim ‘cidadãos’ em uma coletividade nacional” (ALMEIDA, 1993:42). Assim, o 
território estaria ligado à soberania do Estado, exercendo um monopólio total sobre o espaço dado, 
sendo então “uma porção do espaço geográfico que coincide com a extensão espacial da jurisdição 
de um governo” (GOTTMANN, 2012[1975]:523). 
Distinta desta visão de território como espaço (vital ou não) de um Estado-nação, Claude Raffestin 
coloca o território como categoria de análise de diferentes escalas. Em sua obra clássica ‘Por uma 
Geografia do Poder, (RAFFESTIN, 1993), o autor entende que ao se apropriar do espaço, concreta 
ou abstratamente, o ator territorializa esse espaço. Assim, o território é um espaço onde se projetou 
o trabalho, revelando relações marcadas pelo poder.  
Um primeiro elemento determinante no entendimento da elaboração de Raffestin é a importância 
que dá a mediação pelos sistemas sêmicos, sendo por meio destes “que se realizam as objetivações 
do espaço, que são processos sociais” (Raffestin, 1993:144). Outro componente importante é o 
sistema territorial, composto por malhas, nós e redes. As redes são compreendidas “através da 
complementaridade existente entre a circulação e a comunicação, possibilitando os fluxos materiais 
e imateriais” (SAQUET, 2011:44).  
O território, para Raffestin, está ontologicamente ligado às relações de poder, uma vez que  
 

quer se trate de relações existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, 
visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações 



com a natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se 
auto-modificam também. O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, 
é impossível manter uma relação que não seja marcada por ele. (RAFFESTIN, 
1993:158, grifo nosso). 

 
As relações de poder também são o alicerce do entendimento de Marcelo Lopes de Souza, para o 
qual o território deve ser compreendido para além do Estado-Nação. Os territórios, para o autor 
(SOUZA, 1995:81), possuem grande diversidade na escala espacial, “sendo construídos (e 
descontruído) (...) da [escala] mais acanhada à internacional” e na escala temporal, já que são 
“construídos (e descontruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, 
anos, meses ou dias”. A temporalidade do território é igualmente diversa, já que o mesmo pode ter 
“caráter permanente, mas também pode ter uma existência periódica, cíclica”. 
Outra elaboração importante para a geografia brasileira é a de Milton Santos. Para o autor, o 
território em si mesmo não constitui uma categoria de análise para o espaço geográfico, uma vez 
que é uma delimitação, uma área. A categoria seria, sim, o território usado, que seria sinônimo de 
espaço geográfico (SANTOS; SILVEIRA, 2001; SANTOS, 2006). Para SANTOS (2006) o território 
usado é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício 
da vida, quanto o território por si só é um conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas. É formado pelo conjunto indissociável de sistemas de objetos (que podemos aludir às 
forças produtivas) e sistemas de ações (que, por sua vez, seria as relações de produção) (SANTOS, 
2006). 
Apoiando-se no conceito de totalidade, essencial em seu pensamento, Santos (2006) reforça a 
distinção que faz entre paisagem e configuração territorial de espaço (ou território usado), 
entendendo as primeiras como pressuposto, momento a partir do qual se efetiva o segundo e que 
este também forja, em uma dinâmica de unidade dialética 

A totalidade está sempre em movimento, num incessante processo de totalização. 
Assim, toda a totalidade é incompleta, porque está sempre buscando totalizar-se. 
[...] [É esse] o movimento que interessa à análise geográfica: totalização já perfeita, 
representada pela paisagem e pela configuração territorial e a totalização que se 
está fazendo, significada pelo que chamamos de espaço. (SANTOS, 2006, p. 77). 

Trabalhamos, assim, com o território como categoria multiescalar e histórica, construída por forças 
internas às comunidades e externas a estas, advindas do modo de produção e na formação 
socioeconômica na qual estão inseridas. As relações de poder e as condições objetivas entremeiam-
se, constantemente influenciadas no processo histórico, e modificam a natureza, a paisagem ao 
mesmo tempo que vão modificando os sujeitos destes territórios, em um fundamental movimento 
dialético. 
Portanto, a dinâmica territorial não deve ser vista como momento estanque, o que limita sua análise. 
O território possui dinâmicas diacrônicas e sincrônicas, distintas, porém interdependentes 
(HAESBAERT, 2009; SANTOS, 2006; SAQUET, 2011) e as ações (endógenas e exógenas) 
exercidas nele constantemente o estão alterando e às comunidades e povos que nele vivem, 
realizando novos processos de des-re-territorialização. 
Outro autor que valoriza o processo dialético da territorialização é Saquet (2007), para quem 
  

o processo de territorialização é um movimento historicamente determinado; é um 
dos produtos socioespaciais das contradições sociais, sob as forças econômicas, 
políticas e culturais, que determinam as diferentes territorialidades, no tempo e no 
espaço, as próprias des-territorialidades e as re-territorialidades (p. 127). 

 
A existência no território, bem como a re-territorialização, produzem territorialidades. Para 
Raffestin (1993), a territorialidade é a “maneira pela qual as sociedades satisfazem, num 
determinado momento, para um local, uma carga demográfica e um conjunto de instrumentos 
também determinados, suas necessidades em energia e em informação” (p. 161). Atualizando essa 
definição, o passa a entendê-las como o “conjunto de relações que os homens têm com a 



exterioridade e a alteridade, com a ajuda de mediadores, para satisfazer suas necessidades, na 
esperança de obter maior autonomia possível” (RAFFESTIN, 2010:15). 
 

Estudos de caso 
 
Nesta ultima parte do trabalho, buscaremos demonstrar três exemplos de uso da análise diagnóstico 
dos Sistemas Agrários como forma de leitura em uma perspectiva dialética, para com isso tentar 
chegar a linhas de estudo que materializem as realidades e que busque chegar o mais próximo da 
realidade em suas perspectivas históricas e críticas. 
Sendo assim, foram escolhidos experiências de diferentes regiões e territórios brasileiros: em Minas 
Gerais e o entorno do Distrito Federal, ambos no bioma Cerrado, e uma no Rio Grande do Sul 
situada na parte de bioma Mata Atlântica deste Estado. Cabe ressaltar que nas três experiências o 
pensamento foi organizado de forma distinta na descrição dos sistemas agrários, seja no que tange a 
forma de organização do texto, seja na perspectiva histórica adotada pelos autores, fato que pode 
sempre ser constatado nas proposições a cerca de analises de sistemas agrários. Isso vem a somar e 
demonstrar que é um método que permite dialogar com as realidades e as formas de descrevê-las, 
relevando sua complexidade sem perder de vista o horizonte histórico e crítico muito menos as 
propostas de metodologia propostas ao longo dos anos por Mazoyer e outros autores. Faremos um 
breve apanhado de cada artigo para compreender esses caminhos. 
Estudo 1 
O primeiro texto, de autoria de Ribeiro e Galizoni 2 , intitulado “Sistemas Agrários, Recursos 
Naturais e Migrações no Alto Jequitinhonha, Minas gerais” trata da região denominada Vale do 
Jequitinhonha, situada a nordeste do Estado de Minas Gerais. Os autores dividem o artigo de forma 
a descrever e caracterizar historicamente a região, sua ocupação, a qualidade do solo (e suas 
ocupações frente a sua capacidade), as técnicas historicamente utilizadas (uma análise dos 
itinerários técnicos) e o processo de migração como parte da formação do território e conseqüência 
de todo o histórico descrito. 
A colonização se data do século XVIII, a partir da exploração do ouro de aluvião. As migrações 
também são bem destacadas sendo que já haviam migrações definitivas desde meados do século 
XIX: famílias ou jovens partiam em busca de terras novas, minerações e índios para serem 
capturados. 
A lavoura era feita com derrubada de árvores, queima dos troncos e plantio (roça de tocos, ou roça 
de coivara). Com o passar dos anos, o aumento da ocupação e as novas pressões por uma nova 
agricultura, trouxeram limites para a incorporação da região. Os autores ponderam três questões: 
uma limitação de ordem física (a topografia não permitia acompanhar o desenvolvimento de 
agricultura proposto na época), outra econômica (não conseguiam acessar os financiamentos, visto 
não acompanharem a modernização da agricultura) e outra, ainda, cultural.  
O terceiro aspecto merece um destaque na leitura dos autores, pois, como relatam, as terras de 
chapadas, vizinhas das explorações destes lavradores, eram continuidades dos seus terrenos; planas 
e melhor irrigadas por chuvas, elas poderiam ter viabilizado uma agricultura intensiva, porém 
adotar sistemas agrícolas intensivos na terra plana demandaria uma brutal revolução nos processos 
produtivos, a construção de nova relação com terra e recursos e, novamente, créditos abundantes. 
Isso aponta que a organização da agricultura camponesa neste território caminhava em consonância 
com a natureza de forma harmoniosa e enraizada na cultura local, já a nova organização da 
agricultura nacional já exigia outra forma de ser dos camponeses e a exploração dos recursos 
naturais.  
Os autores trabalham como exemplo disso a questão do fogo. Nunca é posto qualquer fogo numa 
roça e sim aquele que ela precisa, que pode ser de muitos e variados tipos: fogo de roça e fogo de 
pasto, fogo de capoeira e fogo de mata, fogo de limpa e fogo de adubação, fogo para feijoal e fogo 
para mandiocal, fogo da seca e fogo de Santana, cada qual tem uma serventia. 
                                                           
2 http://www.nucleoestudo.ufla.br/nppj/artigos%20selecionados/ABEPUBb.pdf  



No correr do tempo, sempre é possível ver que essas comunidades ocultaram uma mobilidade: em 
direção à fronteira, em direção aos diversos mercados regulares de trabalho, rurais e urbanos, que se 
formaram no Brasil. Em prazos mais dilatados o movimento mais frequente dos terrenos e 
comunidades é a produção regular de excedentes jovens de força de trabalho, que vão suprir outros 
mercados, ou seja, empurra trabalhadores jovens para direções diversas. Quem ficou na terra tem 
que construir em conjunto com os outros herdeiros normas de uso ambiental muito rigorosas. 
Algumas comunidades regulam o acesso às matas comunais, às águas, ao garimpo e terras comuns. 
Foi daí que chegaram a criar suas normas de herança, viagem e saída, porque, finalmente, 
normatizar, racionalizar e conhecer foram invenções necessárias para ficar nessas terras. A cultura 
popular - música, histórias e artesanato - produzida pelos camponeses do alto Jequitinhonha é 
gêmea da cultura que eles souberam construir nos domínios da terra e da lavoura. 
O que vimos nesse trabalho foi um histórico e caracterização das formas de agricultura praticadas 
em um território, dando ênfase principal em conhecer a ocupação histórica e o itinerário técnico de 
terras ocupadas pelos camponeses que ali residem e resistem a sua forma de ser e de sua cultura em 
detrimento de uma agricultura que os pressiona na sucessão de suas famílias e cultura, que logo 
reflete na não possível renovação da fertilidade do solo e dos recursos naturais excluindo-os do 
modo de produção dominante e obrigando suas famílias (ou parte dela) migrarem em busca de 
recursos que os incluam no modelo de sociedade dominante. 
Estudo 2 
O outro artigo que apresentaremos intitulado “Evolução e diferenciação da agricultura no Vale do 
Taquari: um estudo comparado de dois sistemas agrários3” traz as características da dinâmica da 
agricultura de uma região relativamente homogênea, tanto em relação ao ecossistema cultivado 
como ao sistema social produtivo. O estudo incluiu integralmente dois municípios localizados no 
centro-leste do Estado do Rio Grande do Sul. 
Na região, segundo os autores, pode ser identificada, já no início do século XX, a diferenciação de 
dois sistemas agrários: um no vale e outro nas encostas. Apesar da homogeneidade acima descrita, 
assinalam que a partir dos anos 1970, a modernização da agricultura afetaria de forma diferenciada 
os dois sistemas agrários, trazendo consequências específicas a cada um e outras comuns a ambos. 
Os autores foram bem rigorosos nas descrições das características naturais e edafoclimaticas da 
região. Os solos do vale são considerados de alta fertilidade natural, já em relação aos morros que 
cercam o vale do rio, a dupla composição das rochas que compõem o relevo provocou uma erosão 
diferencial, formando o que se pode chamar de patamares. São solos surgidos pelo efeito da erosão 
provocada pelas atividades de “desflorestamento agrícola”. Os solos das áreas mais planas dos 
patamares e também das áreas situadas na base dos morros recebem os sedimentos transportados 
pela chuva que se depositam nos patamares inferiores e na base dos morros. Apresentam também 
um horizonte B bem-definido. 
A história agrícola da região estudada pode ser delimitada a partir da sucessão dos seguintes 
sistemas agrários: os índios Guarani tinham desenvolvido um primeiro sistema baseado no abate e 
na queima da vegetação arbórea, em zonas de mata; os caboclos4, que praticavam a agricultura de 
derrubada e queima da floresta, sendo que nas clareiras abertas cultivavam milho e feijão preto, 
além de batata-doce e mandioca; e os colonos, que nos primeiros anos de instalação (final do século 
XIX), praticamente todas as espécies (feijão, milho, mandioca, batata-doce, amendoim e abóbora) 
cultivadas pelos índios Guarani e pelos caboclos seriam absorvidas em seus sistemas de cultivo.  
O sistema agrário das zonas de encosta se baseará em um esquema de rotação com abate e queima 
da floresta, o cultivo de milho, em associação com outras espécies, onde este cultivo estaria no 

                                                           
3 
http://www.mstemdados.org/sites/default/files/Agricultura%20familiar%20a%20mesa,%20saberes%20e%20pr%C3%
A1ticas%20da%20alimenta%C3%A7%C3%A3o%20no%20Vale%20do%20Taquari%20-
%20Renata%20Menasche%20(Org)%20-%20Editora%20UFRGS%20-%202007.pdf#page=10  
4 Pode-se caracterizar que os caboclos resultam do processo de expansão e desenvolvimento da economia do Rio 
Grande do Sul, não possuindo recursos financeiros nem posição militar para assegurar o direito de propriedade da 
terra. 



centro de importância do sistema de cultivo desenvolvido, fato que foi se diminuindo com o tempo. 
O sistema agrário das zonas de vale dada a alta fertilidade dos solos, as frações de terra no vale se 
inseriram não mais em um sistema de abate e queima, mas em um sistema de cultivo sem pousio. O 
funcionamento dos sistemas de criação permaneceria inalterado de uma zona para outra. 
Com a expansão industrial da década de 1970, os centros urbanos da área estudada passaram a 
oferecer empregos não qualificados em grande quantidade aos trabalhadores oriundos da 
agricultura, atraindo um fluxo migratório significativo. Inicia-se também um processo de 
integração, onde os agricultores não possuíam áreas agricultáveis suficientes para produzir milho e 
soja para ração e a Cooperativa já criada na região passa a ter sua própria usina de rações para 
suínos. 
Após a década de 70 e a partir dos anos 80, na zona de encosta a produção de soja, utilizada na 
composição de rações animais, encontraria as condições necessárias para sua manutenção nas 
rotações dos sistemas de cultivo e para sua comercialização. Os agricultores da zona de vale seriam 
os que mais se beneficiariam das inovações tecnológicas introduzidas pela revolução agrícola. 
Também houve êxodo, mas em menor intensidade do que na zona de encosta. 
Como outra conseqüência da mecanização, ocorreu a elevação da demanda por terras por parte de 
agricultores mais capitalizados na região de vale. Por outro lado, as terras não “mecanizáveis” da 
encosta deixaram de ser atrativas, já que ninguém mais desejava investir nessa zona, considerada de 
difícil cultivo. O envelhecimento da população rural também é um fator a ser considerado.  
Pode-se afirmar que, na região estudada, as estratégias dos agricultores tendem cada vez mais à 
especialização e menos à diversificação. Em situações de pequena propriedade, a especialização 
tem suas limitantes, como, por exemplo, na crise de um setor agroindustrial que inative frigoríficos 
e/ou as casas de ração deixariam os camponeses e seus investimentos sem outro caminho. 
Evidencia-se, assim, que as orientações, tanto produtivas como de gestão de políticas públicas, 
devam levar em conta a complexidade que envolve situações edafoclimáticas, culturais e sociais 
específicas para cada um dos sistemas agrários presentes na região estudada. 
Estudo 3 
O ultimo artigo a citarmos, de autoria de Moura, Machado e Villas Boas (2013) 5  intitula-se 
“Questão Agrária e Hegemonia: manejos dos agroecossistemas em um pré-assentamento em 
Planaltina/DF”. Os autores escolheram um território em disputa (o pré-assentamento) para analisar 
como a hegemonia adentra esses territórios e quais os impactos desta nas formas produtivas das 
famílias, nos processos produtivos e diferenciando sistemas agrários distintos ali presentes. O pré-
assentamento se constitui em um momento em que as famílias conquistam a terra, mas não têm o 
assentamento legalizado e, por conta dessa não legalidade, não podem acessar nenhuma política 
pública destinada à reforma agrária (MOURA; LOMBARDI, 2009). 
Em maio de 2002 o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra promoveu a ocupação da Fazenda 
Larga, localizada em Planaltina, Distrito Federal, a qual se encontrava desocupada e abandonada. 
As famílias são originárias do Distrito Federal e cidades do entorno, ou já estão nesta região há mais 
de 05 anos. No geral, possuem origem rural, como meeiros, vaqueiros, bóias-fria ou empregados de 
serviços gerais e temporários na zona rural. Após seis meses de ocupação, as próprias famílias 
acampadas decidiram ocupar toda a extensão da fazenda, se distribuindo ao longo da área.  
A partir dos estudos da realidade do pré-assentamento, definiram-se tipologias, alicerce da análise-
diagnóstico (MAZOYER, 1987). A tipologia foi definida a partir de diálogos sistemáticos e 
informais estabelecidos com informantes-chave, que foram os militantes das instâncias 
organizativas do préassentamento. Estes diálogos evidenciaram os principais gargalos encontrados 
na produção agropecuária do assentamento. Os gargalos consensuais foram o acesso a crédito, à 
assistência técnica e a posse de meios de produção “adequados” (trator, sementes melhoradas, 
agrotóxicos), sendo assim, Optou-se por criar uma tipologia dos agricultores, ao invés de tipologia 
dos sistemas de produção (SPCMA, s.d.).  

                                                           
5 http://www.aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/article/view/15393/9234  



A tipologia definida foi a de pré-assentados que possuam meios de produção modernos 
(Trabalhadores Rurais que possuem Meios de Produção – TRMP) e pré-assentados sem meios de 
produção modernos (Trabalhadores Rurais Desprovidos de Meios de Produção – TRDMP). Ao todo 
foram cinco famílias, sendo duas Unidades Produtivas (UPs 1 e 2) tipologizadas como TRMP e tres 
(UPs 3, 4 e 5) como TRDMP. Não foi constituída uma amostragem com bases estatísticas, mas sim 
uma amostragem que garantisse a representatividade de ambas as tipologias pré-definidas. 
A análise do manejo da agrobiodiversidade da unidade produtiva considerou as interações entre os 
subsistemas e os sistemas de produção, da sinergia ou da complementaridade relativas à utilização 
de recursos, a distribuição e repartição da força de trabalho e dos meios de produção (temporal, 
espacial, de gênero e geracional) e o fluxo de renda monetária e não-monetária da produção. 
A primeira diferenciação encontra-se no marco da intensidade da exploração das unidades 
produtivas. A exploração agrícola da unidade produtiva é parcial nas três famílias que estão 
categorizadas na TRDMP. Por sua vez, as duas famílias que estão categorizadas na TRMP 
exploram áreas além dos limites de sua unidade produtiva, o que aponta uma tendência de que a 
posse dos meios de produção seja determinante para a intensidade de exploração das UPs. 
O sistema de produção é muito similar entre as UP, baseando-se no manejo convencional do solo, 
com utilização de mecanização, fertilizantes sintéticos e de agrotóxicos. A exceção é a UP 02, que 
fez uma importante intervenção no sistema de produção, inserindo o componente adubo orgânico. A 
diversidade genética de variedades locais é pode ser considerada relevante. 
Outra característica comum a todas as UPs (excetuando-se a 05) é que a determinação não só dos 
produtos, mas de parte do itinerário técnico é feito pelo capital comercial, materializado nos 
técnicos das casas agropecuárias – os quais se quer conhecem as UPs do pré-assentamento. 
As principais lavouras desenvolvidas em Planaltina/DF são soja, milho e feijão, nesta ordem 
(CODEPLAN, 2010). A lavoura de feijão é a grande consumidora de recursos das famílias que 
possuem nela a sua centralidade econômica. Na interpretação deste trabalho, a “opção” das famílias 
pela lavoura de feijão não se dá exclusivamente pela garantia de renda, muito além disto, se dá 
pelas forças hegemônicas regionais, que impõe ao noroeste do DF e à região vizinha de Minas 
Gerais a “tarefa” de produzir boa parte do feijão nacional. 
Observando-se isoladamente cada itinerário técnico, fica claro o valor destinado para o sistema 
hegemônico com a compra de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Mesmo vivendo em uma 
situação de extrema precariedade, com baixa segurança financeira, as famílias são instigadas pelo 
poder do modelo hegemônico a buscar realizar o itinerário ideal. 
A partir da análise-diagnóstica das duas tipologias definidas (TRMP e TRDMP) foi possível 
observar determinantes estruturais que forjam a realidade do pré-assentamento. Também 
possibilitam compreender com algum detalhamento como esse território é, na verdade, um campo 
de batalha entre a hegemonia e as resistências (organizadas ou subjetivas) contra hegemônicas. 
Vislumbramos como saída estrutural para as famílias do pré-assentamento: i) o fortalecimento dos 
elementos do manejo da unidade produtiva que intensificam a autonomia camponesa; ii) a relação 
campo-cidade planejada e com objetividade. Para essas saídas, identificamos três eixos de ação: a 
agroecologia, a cooperação e a comercialização. 
 
Materializando a analise diagnóstico e sua dialética na leitura de territórios  
 
Buscar formas de análise, que congreguem o pressuposto dialético da historia sem colocar o 
materialismo histórico e dialético enquanto método, mas sim como concepção e opção de leitura é 
um caminho complexo. Entendemos que hoje, cada vez mais, se torna necessária sua afirmação 
enquanto opção teórica e de leitura critica dos movimentos históricos de nossa sociedade. 
O presente ensaio visa buscar na ferramenta dos Sistemas Agrários, possibilidades dessa análise 
crítica das contradições vivenciadas em distintos territórios para apontar caminhos possíveis da 
superação tanto das dificuldades encontradas pelos camponeses e trabalhadores, como de buscar 
novos caminhos para uma agricultura que objetive a inclusão e a transformação dos meios de 
produção em confrontação à realidade atual de exclusão do seio produtivo capitalista, ao mesmo 



tempo que inclui em seu projeto hegemônico os processos reais de vivencia do dia a dia das 
comunidades camponesas. 
Observamos que a compreensão de processos históricos – em uma perspectiva de relação 
metabólica ser humano-natureza - bem como dos itinerários técnicos dos agroecossistemas e/ou 
sistemas agrários, trazem elementos que permitam apontar novos caminhos, bem como permite uma 
amplitude maior de enfoque que, como pudemos observar, pode partir de analises de territórios 
mais vastos, bem como das desigualdades existentes nesses territórios em seu constante movimento 
de contradições que movem a história dos territórios e da humanidade. Outro fator muito presente e 
que tal diagnostico permite a visualização é a importância da paisagem e sua relação ser humano-
natureza na concepção e possibilidades de reprodução dos territórios, a renovação da fertilidade dos 
agroecossitemas, da concepção de políticas publicas e na conseqüente influencia e domínio do 
poder hegemônico do capital. 
À luz da importância do conceito de metabolismo de Marx, tanto em sua perspectiva de 
sociometabolismo tão bem explorado por Istvan Mészáros, mas também em sua perspectiva 
ecológica, explorada por John Bellamy Foster, entendemos que as múltiplas dimensões da vida no 
campo podem ser analisadas, em perspectiva de totalidade, a partir dos sistemas agrários. Não 
apenas na sua expressão material mais imediata, mas no domínio das práticas pelos camponeses, 
sob ótica do conceito de alienação; das manifestações culturais das comunidades; e nas formas 
organizativas – ou em sua ausência – de luta política de resistência e/ou recriação do campesinato. 
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