
 
 
 

Análise de Territórios 



Paradigma 

agronômico 

Paradigma 

econômico 

Paradigma  

sociológico 

A Teoria da modernização 



Base ideológica 

 

O futuro está condenado a ser uma 

repetição do passado na agricultura 

tradicional (Shultz) 

Passado 



A Modernização como um Projeto 

político-ideológico 

O passado é 
irrelevante 

Práticas 
determinadas pelo 
projeto de 
modernização 

Modernização 



O estabelecimento familiar é uma instituição 
atrativa, já que proporciona 

uma relativa autonomia à família camponesa, 
que ali busca alcançar uma dupla 

liberdade: estar livre de relações de 
exploração exercidas por agentes externos 

e estar livre para fazer as coisas à sua 
maneira. 

Jan Douwe van der Ploeg 

(Dez Qualidades da Agricultura Familiar) 



Desenvolvimento como uma 

construção social endógena 

Diferenciação Diferenciação 
 



 



Território como um sistema de  
Fixos e Fluxos 



 



 



 



Território como um espaço de 
horizontalidades e verticalidades 



Recursos Locais Disponíveis 

Transnordestina 

 

Força de  

trabalho 

Recursos  

públicos 

Canais de 

mercado 

 

aeroporto 

capital 

Terras  

féteis 

água 

eletricidade 

Estradas 



Reconexão dos recursos locais segundo a ordem imperial 

Estrada 

Asisténcia 

Unidades de  

refrigeração 

Informação 

Mercado 

 

Força de  

trabalho 

Estado 

 

Irrigação 

Canais de  

Mercado 

 

aeroporto 

capital 

Terras  

férteis 

Estação  

de bombeamento 

agua 

electricidade 

Imperio 



 

A análise de um Fixo 



 

O que tem dentro e de onde vem? 



 

Quem controla? 



 

 

Para onde vai e para quê vai ser usado? 



  

Mercados agrícolas 
locais 

Produção perto do 
consumo 

Império Agroalimentar 
Dominação dos 

mercados agrícolas por   

estruturas imperiais 

Relações duplas: 

•Dominação e controle 

•Apropriação da riqueza 



Agricultura 
especializada 

Mercados 
agroalimentares globais 

produção reprodução 



Ambiente hostil 
PLOEG, 2014 



Ambiente hostil 

Lutar por 

autonomia e por 

uma vida melhor 

PLOEG, 2014 



Ambiente hostil 

Lutar por 

autonomia e por 

uma vida melhor 

Base de recursos  

auto-controlados 

PLOEG, 2014 





Mestres na criação e defesa de 
Bens Comuns 



Milho Teti                     Milho Ligeirinho 

Milho Branco Milho 60 dias 

Milho Roxo Milho Índio  

Milho Cunha 

(Paraná) 

Milho 

Pernambuco 

Milho Adelaide Milho Amarelo 

Milho Grande 

Safra  

Milho Vermelho 

Milho Aracajú Milho Palha Roxa 

Milho Sabugo Fino Milho Nutricional 

Milho Jaboatão  Hibra Sabugo 

Fino 

Milho Caiana 

(Paraná) 

Milho Hibra 

Milho Catingueiro Milho Sertanejo 

Milho AG 1051 Milho Pontinha 





Redes Territoriais de Agricultores-Experimentadores 

Movimento de 
agricultor/a a 
agricultor/a 



Ambiente hostil 

Lutar por 

autonomia e por 

uma vida melhor 

Base de recursos  

auto-controlados 

PLOEG, 2014 



Ambiente hostil 

Lutar por 

autonomia e por 

uma vida melhor 

Base de recursos  

auto-controlados 

Produção 

PLOEG, 2014 



Produção e Reprodução 



Ambiente hostil 

Lutar por 

autonomia e por 

uma vida melhor 

Base de recursos  

auto-controlados 

Produção 

Mercados 

PLOEG, 2014 





Novos mercados locais 
  

Mercados 
institucionais 

Rede de 8 feiras 
agroecológicas 

P u x i n a n ã

C a m p in a  G r a n d e

Convenções

Sedes e Localidades

Município

Estradas

PNAE

PAA

Feiras Agroecológicas

PNAE

FEIRA

PAA

F E IR A

F E IR A

F E IR A
F E IR A

F E IR A

F E IR A

F E IR A



Ambiente hostil 

Lutar por 

autonomia e por 

uma vida melhor 

Base de recursos  

auto-controlados 

Produção 

Mercados Luta 

Luta 

Luta 

PLOEG, 2014 



Agricultura 
Multifuncional 

Mercados agroalimentares 
globais 

Mercados locais socialmente 
construídos 

Pluriatividade 
Diversificação 
produtiva 

Redução de 
custos produtivos 

Múltiplas relações com os 
mercados 



 

*expropriação 
*padronização 
*controle à distância (centro de 
comando único por protocolos técnico-
científicos) 
*corresponde à lógica do capital 
*degradação 

 

*construção local baseada em heterogeneidade: variadas 
situações, necessidades, etc. 
*atores locais são protagonistas 
*artesanalidade e conhecimento local é necessário (“arte da 
localidade”)  
*baseado no uso diversificado dos ecossistemas locais 
*corresponde à lógica da reprodução da vida 
*desenvolvimento baseado em recursos locais 
  




