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Introdução 

Por intermédio da interlocução com a Geografia Política, o presente trabalho é um ensaio 
que busca refletir sobre as contribuições dessa área para o entendimento da questão agrária, 
particularmente no que diz respeito ao processo de estrangeirização de terras. Argumenta-se que a 
questão geopolítica, que até então centralizou atenção à outras escalas, temas e sujeitos, deve levar 
em consideração, também, a disputa territorial no campo brasileiro, onde a aquisição de terras 
brasileiras por estrangeiros cresceu consideravelmente nos últimos anos em diversos estados do 
país.  

Para estabelecer a interlocução pretendida, a metodologia deste trabalho foi baseada no 
levantamento do referencial teórico, a partir da pesquisa bibliográfica e documental. Dentre os 
resultados, destaca-se o debate realizado sobre o processo de estrangeirização de terras, em que a 
busca por novos territórios para a expansão da agricultura capitalista deve ser apreendida diante dos 
auspícios da Geografia Política.  

 As temáticas que versam sobre a descentralização política e econômica, a questão 
federativa e nacional e os novos significados atribuídos aos territórios e as fronteiras são, por 
exemplo, os principais eixos de discussão na Geografia Política, e apontam para uma 
“desestatização” do objeto de estudo desta área. Estas análises passaram a direcionar suas reflexões 
para as inúmeras formas de manifestação espacial do poder que extrapolam a instância estatal 
(COSTA, 1992). Seja na forma do Estado ou de grupos dominantes, “toda sociedade que delimita 
um espaço de vivência e produção delimita ao mesmo tempo um espaço político, uma dada 
projeção territorializada das suas relações econômicas, sociais, culturais e políticas” (COSTA, 
2010, p. 29). A relação espaço-poder é eminentemente social, e se manifesta sob vários modos, 
formas e tipos, sendo expressa, no caso aqui estudado, no processo de estrangeirização de terras. 

Tendo em vista essa leitura e considerando o caráter embrionário da discussão aqui 
lançada, este estudo visa superar a visão estritamente estatal e atribuir ao território outras 
“colorações” e “tonalidades”. O território é um conceito geográfico basilar que necessita ser 
compreendido para além das forças estatais, aderindo outras formas de controle, por ora entendidas 
diante da estrangeirização de terras em curso no país e no mundo. 

O texto está organizado em duas secções: a primeira trata sobre o processo de 
estrangeirização de terras, apontando suas concepções, elementos e dinâmicas; a segunda estabelece 
o diálogo com a Geografia Política, na busca pela compreensão desse processo através de um 
enfoque geográfico.  
 

Estrangeirização de terras 

Muitos estudiosos têm se dedicado a compreender a questão agrária. Karl Kautsky, em sua 
obra intitulada Questão Agrária, publicada em 1899, foi um dos pioneiros no tratamento dessa 
questão na Rússia. Na virada do século XX, o autor procurou refletir sobre a penetração do 
capitalismo no campo, com destaque no enfrentamento do movimento operário que, articulado ao 
campesinato, travaria lutas contra o modelo instaurado na construção de uma sociedade socialista 
(KAUTSKY, 1986). 



Para cada área do conhecimento, um enfoque é atribuído à questão agrária. Comumemente, 
na Geografia, refere-se à maneira como os homens se apropriam do espaço agrário, o 
transformando em território (STEDILE, 2011). Compreendemos essa questão diante da lógica 
desigual, complexa e plural do desenvolvimento capitalista moderno (OLIVEIRA, 2001), tratada 
em diálogo com a conflitualidade, processo impulsionado pelas contradições e desigualdades 
geradas por esse mesmo sistema (FERNANDES, 2005). O conflito por terra, ao contrário do 
postulado pela grande mídia e pelos grupos sociais dominantes, carrega em seu interior a 
possibilidade do desenvolvimento rural, sobretudo para a agricultura camponesa, expropriada 
historicamente do acesso à terra e subalternizada enquanto grupo social.  

A estrangeirização de terras 1  é um dos elementos da questão agrária mundial. É um 
processo que ocorre em escama mundial em que grandes extensões de terras são arrendadas e/ou 
compradas por pessoas físicas e/ou jurídicas procedentes de países ricos e emergentes que investem 
grandes capitais em países pobres e emergentes (FERNANDES, 2011). Constitui-se, ainda, numa 
problemática territorial que envolve os usos atribuídos ao espaço, a soberania dos países e suas 
relações e os modelos de desenvolvimento propostos para o campo. A estrangeirização de terras é 
estratégia que promove, de um lado, a territorialização do agronegócio através da compra de terras e 
da implantação de infraestrutura para a produção monocultora em grande escala voltada para 
exportação e, por outro, a desterritorialização do campesinato ou os incluindo de forma precária e 
subversiva, ameaçando a soberania alimentar, nacional e dos povos. Essa disputa territorial por 
terras trazem aspectos que dizem respeito à Geografia Política e a Geopolítica, na medida em que se 
desenvolvem práticas neoimperialistas para a apropriação de novos territórios que visam à expansão 
da agricultura capitalista (FERNANDES, 2011).   

O movimento de globalização coloca o espaço geográfico diante do avanço e da magnitude 
da escala global. A estrangeirização de terras é uma das facetas do movimento de globalização que 
interage em cada lugar de modo peculiar. Entendida como uma nova fase do capitalismo mundial e 
como um processo de internacionalização do capital que visa a mercantilização e integração ao 
mercado mundial, a globalização coloca-se como discurso totalizante e hegemônico, também 
chamado por Milton Santos de “globalitarismo” 2. A estrangeirização de terras é expressão da 
globalização, em que o discurso do agronegócio, amparado nas novas matrizes agroenergéticas para 
a produção de agrocombustíveis, nas crises alimentares e nas políticas de segurança e soberania 
alimentar (FERNANDES, WELCH E GONÇALVES, 2010), figura a ideia de uma falsa 
modernidade, cuja produção para exportação, a concentração de terras e a monocultura mantém 
antigos elementos da questão agrária que travestem às velhas práticas coloniais, imperialistas e 
oligárquicas (OLIVEIRA, 2003).  

Apesar de configurar-se como um elemento da questão agrária que participa do processo 
de globalização, a estrangeirização de terras não pode ser considerado um fenômeno recente 
(OLIVEIRA, 2010). O processo de produção do espaço geográfico e formação territorial brasileira 
contam com a presença de estrangeiros e corporações internacionais desde o período colonial, com 
a implantação do sistema de plantation. Os primeiros registros da estrangeirização de terras no 
Brasil datam a primeira década do século XIX, na Guerra do Contestado (1912-1916), um 
movimento contra o projeto da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. A terra foi concedida 
a uma empresa norte americana, fazendo com que o governo cedesse terras a estrangeiros para a 

                                                        
1 
A palavra estrangeirização traz o significado da invasão de estrangeiros no controle do território. Em espanhol, a palavra 
acaparamiento tem o sentido de monopólio e em inglês, a palavra land grabbing tem o sentido de grilagem de terras. Invasão, 
monopólio, grilagem são significados fortes que representam uma relação de dominação com a exploração e a expropriação entre 
países, governos, empresas e comunidades (FERNANDES, 2011). 
 
2 
A expressão “globalitarismo”, abordado no documentário brasileiro O Mundo global visto do lado de cá, produzido por Silvio 
Tendler em 2006, traz o olhar do geógrafo Milton Santos no que diz respeito às práticas hegemônicas e totalitárias, seja de cunho 
social, político ou econômico que países ricos impõem aos países pobres e emergentes. 
 
 



construção da ferrovia e os camponeses fossem desapropriados. Mais recentemente, na década de 
1980, Oliveira (1988) alertou para a internacionalização dos recursos naturais brasileiros, expondo 
o interesse estadunidense, seu envolvimento na política interna brasileira e o papel de uma parte da 
elite nacional que se associou à grupos estrangeiros na exploração de minérios.  

A estrangeirização inicia um novo ciclo de expansão do capital, que tem como resultado o 
aumento dos números de conflitos territoriais e fundiários e a elevação dos preços das terras 
(SAUER, 2011). Novos elementos devem ser considerados para a compreensão da questão agrária, 
o que inclui o estudo da estrangeirização de terras e seus desdobramentos. O movimento de 
globalização trouxe rebatimentos para o campo e, na América Latina, em especial, intensificou o 
domínio e controle do capital, a partir da produção e comercialização, produção de máquinas e 
equipamentos, insumos, sementes transgênicas e processamento industrial. Além disso, promoveu a 
integração vertical, em que as empresas controlam grande parte do mercado mundial, do 
financiamento e das decisões políticas.  

A estrangeirização de terras provoca a concentração fundiária e o domínio e controle do 
capital e dos territórios. Resulta também na criação de infraestruturas, como estradas, portos, 
transferências de tecnologias para produção, propiciando o amplo desenvolvimento do agronegócio 
e novas redefinições dos mercados regionais. Isso tem afetado os territórios camponeses, 
promovendo o debate sobre os modelos de desenvolvimento territoriais adotados para o campo, no 
qual a luta pela terra e a reforma agrária dão lugar ao discurso do agronegócio. Para Borras et al. 
(2011) e Fernandes (2011), isso desvela traços de um novo colonialismo, porque alguns países, para 
atender seus interesses, exploram extensas áreas agrícolas em outros países sem levar em conta 
necessidades locais. Harvey (2003) denominou este processo de novo imperialismo, analisando a 
ascensão da acumulação por espoliação. Vesentini (2003) também problematizou o imperialismo 
frente as mudanças históricas, argumentando a necessidade da releitura dessa categoria com o 
advento na nova (des)ordem global. 

O acelerado aumento do uso de terras agrícolas por estrangeiros e corporações estrangeiras 
é um processo que foi intensificado na última década no Brasil. A área ocupada por imóveis de 
estrangeiros aumentou de 2,6 milhões em 1992, para 5,6 milhões em 2008 (OLIVEIRA, 2010). 
Embora grande, este número equivale a menos de 1% das áreas dos imóveis, mas também gera 
preocupação, uma vez que acontece em escala mundial. Essa é uma tendência global que redefine 
os arranjos espaciais e envolve o governo, instituições internacionais e multilaterais e, sobretudo, as 
grandes corporações. De 2002 a 2008, houve uma avalanche de investimentos estrangeiros em 
terras no Brasil de 2,43 bilhões de dólares. Se consideradas todas as atividades do agronegócio, 
como agroindústrias e serviços, esse valor chega a 46,91 bilhões de dólares (VALOR 
ECONÔMICO, 2011b).  

Contudo, os dados sobre a estrangeirização de terras no Brasil ainda são confusos e 
imprecisos. De acordo com a Grain (2012), a presença de empresas estrangeiras que arrendaram e 
ou compraram terras no Brasil é de 2,9 milhões de hectares. Os principais países que deteêm as 
maiores extensões são os Estados Unidos (1.041 mihão de hectares), a Argentina  (455 mil hectares) 
e a China (400 mil hectares), além de países europeus como a França, Alemanha, Reino Unido e 
Portugal, países asiáticos, como a Índia e o Japão e países norte-americanos, como o Canadá. Já os 
registros do INCRA indicavam um número superior no primeiro semestre de 2010: cerca de 4,2 
milhões de hectares eram propriedades de estrangeiros. Os estados de Mato Grosso, São Paulo, 
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, formam a principal área da estrangeirização no país (Tabela 1).  
 

Estado Área/ha(mil) % 
Mato Grosso 844 20 
São Paulo 491 12 
Minas Gerais 491 12 
Mato Grosso do Sul 473 11 
Bahia 368 09 



Paraná 299 07 
Pará 235 06 
Amazonas 232 06 
Goiás 230 05 
Rio Grande do Sul 113 03 
Outros estados 408 09 
BRASIL 4.184 100 

Tabela 1 - Área total pertencente às empresas estrangeiras - UF - 2010 
Fonte: Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 

Dados recolhidos por reportagem do Correio Braziliense. Brasília, junho 2010 
 

Estes 4,2 milhões de hectares de terras estão distribuídas em 3,6 mil municípios, e 
concentram-se no Centro-Oeste e Sudeste, regiões onde existem as terras mais férteis e apropriadas 
à produção de grãos. Destaca-se Mato Grosso, com 844 mil hectares ocupados.  

Cada um destes Estados apresentam lógicas distintas de investimentos pelos estrangeiros, 
porém, todas possuem o mesmo objetivo: a garantia de novos territórios para o discurso da 
segurança e soberania alimentar, expansão e reprodução do capital e de área produtiva. Os números 
mais preocupantes estão em Estados que apresentam maior produção de commodities e ampliação 
da fronteira agrícola, fato que vem influenciando a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros. 
São Paulo é um dos estados que mais possuem imóveis rurais em nome de estrangeiros. São 12.291 
registros, que somam uma área superior a 491 mil hectares. O maior grupo sucroalcooleiro do país, 
a Cosan, criou a Radar, empresa voltada para efetuar a compra e venda de terras. Grande parte deste 
capital (por volta de 80%) advém de fundos americanos, o que pode fazer de grupos estrangeiros os 
novos donos do negócio de açúcar e álcool no Brasil (CANAL RURAL, 2010). Em 2008, o mesmo 
grupo também realizou joint venture com o grupo Shell para a criação de uma terceira empresa, a 
Raízen, com o objetivo voltado, exclusivamente, para a produção sucroalcooleira e o acesso a 
capitais de créditos (MENDONÇA ET AL., 2014). Atualmente, os principais grupos estrangeiros 
que investem no Brasil a partir da aquisição de terras para a produção sucroalcooleira são: 
Adecoagro, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus Commodities (LDC), Renuka, Noble, Sojitz, Tereos, 
Comanche, Infinity Bio-energy e Clean Energy (MENDONÇA ET AL., 2014). 

O Brasil, em 2010, por intermédio do INCRA, passou a exercer o controle da venda das 
terras adquiridas por estrangeiros. A Advocacia Geral da União (AGU) publicou uma nova 
interpretação da Lei nº 5.709/71, que impôs regras para a compra de imóveis rurais por estrangeiros, 
com o objetivo de frear a aquisição de terras por estrangeiros e garantir a soberania nacional. Além 
de todas as restrições criadas anteriormente, a partir de 2010, as empresas estrangeiras precisam de 
autorização do INCRA para novas aquisições. Mesmo com as barreiras criadas pela AGU, a 
estrangeirização elevou o preço dos lotes em todo o Brasil, fazendo da terra um sinônimo de 
negócio. O valor médio nacional do hectare passou de US$ 2,5 mil em 2008 para US$ 2,9 mil em 
2010, um salto de 14% em apenas dois anos (VALOR ECONÔMICO, 2010). Segundo reportagem 
do Jornal Correio Braziliense (2010), esse número é ainda maior, sendo que a competição com os 
países mais desenvolvidos já elevou o preço das propriedades em cerca de 300% em algumas 
regiões somente nos últimos quatro anos.  

Mesmo com ações que tentem frear a aquisição de terras por estrangeiros, esse processo 
continua em curso. Em 2010, foram feitas cerca de 30 transações de grandes áreas de terras, 16 
adquiridos por fundos de investimento sediados em outros países. Estas fazendas estão em Goiás, 
Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Bahia e Tocantins, somando 96 mil hectares. Apenas duas áreas 
têm menos de 10 mil hectares e uma delas está na região de Barretos (SP), com 1,5 mil hectares, 
vendida pelo valor mais alto entre todos os negócios da NAI. Conta ainda com cerca de 200 fundos 
de investimentos cadastrados, todos aguardando para comprar terras brasileiras (VALOR 
ECONÔMICO, 2011a). 

Todo esse cenário ameaça a soberania nacional e territorial (VILADESAU, 2008). Se a 
estrangeirização de terras é um processo que engloba novos e velhos elementos e que reordena o 



uso, domínio e controle territorial, é importante esclarecer a sua relação com a Geografia Política, 
as novas redefinições territoriais e o desenvolvimento territorial proposto para o campo brasileiro, 
objetivo da seção a seguir.  

 
Estrangeirização de terras e Geografia Política: novas redefinições territoriais e 
desenvolvimento territorial 
 

Como já discutido, o debate sobre a estrangeirização de terras não pode ser desvinculado 
de questões concernentes a Geografia Política e a Geopolítica3, campos de estudo que carecem de 
maiores reflexões e atualizações geográficas (CASTRO, 2005; BECKER, 2012). Uma forma de 
contribuir com esses campos, é discutir o processo de estrangeirização em curso, o qual vem 
provocando novas redefinições territoriais, novos centros de poder e indicando um modelo de 
desenvolvimento territorial rural, cimentado no agronegócio. Sem maiores pretensões, busca-se, 
apenas, fazer alguns apontamentos que aproximem as questões supracitadas. Em pleno século XXI, 
o movimento da realidade não permite que o conhecimento continue interpretando o mundo de 
maneira fragmentada, dotado da rigidez e segmentação das áreas afins, (Geografia Agrária, 
Geografia Política, Geografia Urbana, Geografia Regional, etc.), pelo contrário, acredita-se que é 
tarefa da Geografia reunir os “cacos” e articular o “estilhaçamento” disciplinar vigente, que nos 
ensinou a disjuntar, simplificar e reduzir a complexidade do real. 

O término da primeira e segunda Guerra mundial conduziu o debate da Geografia Política 
ao ostracismo e isolou a Geopolítica à ideia de segurança nacional e poderio militar. O fim da 
Guerra, do mundo bipolar e o desfacelamento da U.R.S.S. deram lugar a globalização e a formação 
de blocos econômicos regionais, no qual novos sujeitos emergiram na disputa territorial. Dentre 
eles, destacam-se corporações, Estados, organismos, entidades internacionais, organizações não 
governamentais e movimentos sociais, conjunto esse que exige que novos olhares sejam 
dispensados para a compreensão das relações território-poder via a interescalaridade geográfica 
(CASTRO, 2005; 2012). 

Ao investigar a estrangeirização de terras, as relações de território-poder entre campesinato 
e agronegócio dimensionam novas territorialidades e articulam escalas geográficas e sujeitos 
distintos. Este processo é mais um elemento da questão agrária atual que prescinde de estudos, cuja 
dinâmica impõe um novo rearranjo espacial e reforça a territorialização do capital/agronegócio e a 
desterritorialização da agricultura camponesa. As políticas e modelos agrícolas passam a atender o 
agronegócio e influenciar no tipo de desenvolvimento agrário que favorece o agronegócio.  

O atual contexto global e internacional aponta que as novas relações entre território-poder 
exige que sejam repensadas as questões relativas à Geografia Política e Geopolítica. Entretanto, o 
que se tem feito, é reduzir os estudos de Geografia Política e Geopolítica ao poder do Estado-
Nação, esquecendo-se que as recentes transformações em curso não podem ser explicadas, apenas, 
por esse tipo de poder, mas de outros movimentos politicamente organizados. As relações entre 
espaço e poder transcendem a ação dos Estados, “[…] é social por excelência, processo real que se 
expressa empiricamente sob vários tipos e formas e que tem um significado e uma relevância 
inquestionáveis para a sociedade, fato esse que não pode ser ignorado pela ciência social e pela 
geografia em particular” (COSTA, 1992, p. 29). O Estado [...] não é a única entidade representativa 
do político e, da mesma forma, o território nacional não é a única escala de poder (BECKER, 2012). 

Ainda predomina a ideia de que Geografia Política e Geopolítica são campos interligados, 
exclusivamente, ao poder, domínio e controle dos Estados nacionais. Este tipo de concepção 
difundida largamente limita o processo reflexivo dos dois campos. Elas são produto do contexto 
europeu que, com Ratzel e Kjélen, mantinham interesse na relação mediada entre espaço e poder, 

                                                        
3 Embora muitos intelectuais tenham questionado e definido estes dois campos, estabelecendo a necessidade de distinções entre as 
duas terminologias, acreditamos que realizar esse exercício dificulta o movimento que todo pensamento deve abarcar, fazendo deste 
exercício mais uma armadilha do que uma alternativa (COSTA, 1992). 
 



comandada pelos Estados nacionais (COSTA, 1992). O Estado era entendido como a única unidade 
política internacional e o território como fundamento do poder nacional (BECKER, 2012). 

É preciso repensar as relações de espaço-poder frente à complexidade da realidade. Com o 
fim da Guerra Fria, novas tendências de globalização econômica e dos movimentos sociais 
romperam com as fronteiras dos Estados, introduzindo diferenciações nos territórios nacionais e 
alimentando a construção de novas territorialidades. Entendidas como estratégias que influenciam 
no controle territorial, essas novas territorialidades fogem e desafiam a ótica centrada no Estado-
Nação (BECKER, 2012). 

Os enfoques para as relações território-poder devem articular diversas escalas geográficas 
(CASTRO, 2005), instâncias de poder e territorialidades que podem ser abordados tanto em 
Geopolítica ou  Geografia Política, atrelados ou não aos aparelhos estatais. "Trata-se, portanto, não 
do fim do Estado, mas de uma mudança em sua natureza, e seu papel, entendendo-se que ele não é 
uma forma acabada [...]" (BECKER, 2012, p. 272).  

Há um significativo campo de análise que trata dessas novas territorialidades, no entanto, 
na Geografia, ainda são escassos os estudos sobre as Geopolíticas que se manifestam em escalas 
locais e regionais. A espacialização e territorialização do campesinato, com a ação do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), assim como a territorialização do agronegócio, aqui 
expressa pela estrangeirização de terras (PORTO-GONÇALVES, 2005), são algumas questões que 
podem dialogar com a Geografia Política e que manifestam outras territorialidades que devem ser 
apreendidas pela interescalaridade. 

Pensar na interescalaridade remete que o território seja concebido diante de recortes 
espaciais que articulem a escala global e local, porque apesar da força exercida pelos agentes 
globais, os agentes locais também reagem em cada lugar (SANTOS, 2009). Mais do que o advento 
da globalização e da mundialização, o mundo assiste o acirramento das desigualdades, da exclusão 
crescente (ou inclusão precária) e da mobilidade complexa que participa da configuração regional e 
reproduz relações de poder assimétricas (HAESBAERT, 2007). A tensão dialética entre o global - 
fonte de homogeneidade - e o local - lócus das especificidades - aumenta.  

O sentido global de lugar, proposto por Massey (2000), faz uma crítica contundente a 
premissa do lugar enquanto espaço tradicional, estático, delimitado e imutável, e volta à atenção aos 
novos rearranjos contidos na relação espaço-tempo. Defender esse sentido consubstancia os espaços 
diante da diversidade e da articulação interescalar, cuja singularidade dos lugares e territórios são 
desdobramentos de múltiplas influências e combinações (HAESBAERT, 2008). O território, assim 
como o lugar, manifesta um sentido multidimensional e multiescalar que só pode ser compreendido 
a partir da multiterritorialidade (HAESBAERT, 2008).  

A tipologia de territórios, proposta por Fernandes (2009), faz uma leitura territorial do 
campo que, além de incorporar a interescalaridade, chamada de multiescalaridade pelo autor, 
também traz em seu escopo a multiterritorialidade, concepção que trata as relações entre território e 
poder que transcende a visão tradicional, o que chamou de primeiro, segundo e terceiro território. O 
primeiro território são os espaços de governança em diferentes escalas (nacional, regional, estadual, 
municipal, distrital), regidos pela soberania nacional. O segundo território é uma fração do primeiro 
território, constituído por diferentes tipos de propriedades do capital e do campesinato. O terceiro 
território é formado por territórios fluxos ou móveis, controlados por diferentes sujeitos que são 
produzidos nos territórios fixos do primeiro e do segundo território. 

Para analisa-los, é preciso que os níveis e escalas territoriais sejam interpretados diante da 
multiescalaridade. O enfoque ao segundo território permite que as relações território-poder sejam 
rediscutidas com as contribuições da Geopolítica e Geografia Política. Marcado pela disputa 
territorial, territórios campesinos e do agronegócio fazem parte dessa multiterritorialidade, no qual 
as relações de poder dinamizam os processos de territorialização, desterritorialização e 
reterritorialização em toda a América Latina.  

Em qualquer escala, as sociedades abrigam grupos e classes sociais que possuem interesses 
distintos e conflitantes. Estes conflitos emergem das relações sociais que se territorializam em 
disputas de classe para a organização do território de acordo com seus interesses. Essa disputa 



territorial geram tensões e formas de organização espaciais que expressam a relação entre política 
(modo de organizar e controle dos conflitos sociais) e território (base material e simbólica da 
cidade) e contribuem para o campo da Geografia Política (CASTRO, 2005). 

O agronegócio compra as terras dos latifúndios e se territorializa, avançando e ameaçando 
os territórios do campesinato e impondo um novo modelo de desenvolvimento territorial para o 
campo. Estes novos elementos da questão agrária criam novas conflitualidades e geram novas 
formas de luta e de resistência. É importante haver o reconhecimento da diversidade territorial, 
considerando os territórios camponeses e seus modos de vida para planejar formas de 
desenvolvimento territorial do campo (FERNANDES; WELCH, GONÇALVES, 2010). 

O que está em jogo são territorialidades que possuem dois modelos distintos de 
desenvolvimento para o campo: o agronegócio, que objetiva a produção de monoculturas 
(commodities), a grande escala, o trabalho assalariado, a intensa mecanização e a massiva utilização 
de agrotóxicos e sementes transgênicas; e o campesinato, que visa a produção de alimentos, baseada 
na policultura, pequena escala, predomínio do trabalho familiar, baixa e média mecanização, 
biodiversidade e sem ou baixa utilização de agrotóxicos (FERNANDES, 2009).  

Promover a reforma agrária, a soberania alimentar e priorizar o campesinato são questões 
que apontam outro modelo de desenvolvimento territorial. Estas não são questões das quais o 
agronegócio se preocupa, sendo a estrangeirização de terras um problema territorial que envolve o 
uso, domínio e controle do espaço, gerenciados pelo capital internacional.  
 
Considerações finais 
 
 Este ensaio trouxe alguns apontamentos que relacionaram a estrangeirização de terras e a 
Geografia Política. As redefinições territoriais e o modelo de desenvolvimento engendrado pelo 
capital internacional interferem diretamente na organização do espaço agrário brasileiro, se estendo 
para toda a América Latina. Como dito anteriormente, embora não se configure como um novo 
elemento da questão agrária, é preciso atentar para essa problemática, uma vez que o uso, 
apropriação e controle territorial estrangeiro cresceu significativamente nos últimos anos.  

Ao retratar a estangeirização, repensam-se as escalas, sujeitos, dimensões e, principalmente, 
as relações de espaço-poder que diferenciam substancialmente os territórios, escapando do enfoque 
tradicional deste conceito, entendido por muito tempo sob a concepção do Estado-Nação 
(BECKER, 2012). Ao comprar ou arrendar terras, o agronegócio se territorializa e, 
simultaneamente, desterritorializa o campesinato. São dois territórios que resultam em 
territorialidades e modelos de desenvolvimento distintos. Compreender a questão agrária por 
intermédio da estrangeirização, é conceber a conflitualidade entre agricultura capitalista e 
agricultura camponesa, reorientando as perspectivas territoriais pautadas no Estado e atualizando os 
temas de estudo da Geografia Política. 
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