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MODERNIZAÇÃO E REPRODUÇÃO CRÍTICA: AGROINDÚSTRIA DO
LEITE E CONTRADIÇÕES DO PROCESSO DE ACUMULAÇÃO
Anselmo Alfredo*

RESUMO:
A incorporação da Renda da Terra ao capital urbano industrial é aqui vista como uma necessidade
de acumulação que expressa a insuficiência do lucro urbano industrial na reprodução das relações
sociais de produção. Assim, ao contrário do que aparenta, a expansão agro-industrial, ao compor
o sobrelucro a sua acumulação, é fundamentada pela crise da reprodução e não por uma acumulação
ascendente. A expansão extensiva e intensiva é uma necessidade precária de resolver contradições
da acumulação posta no e pelo desenvolvimento das forças produtivas no campo, tornando a
própria Renda da Terra uma insuficiência da reposição dos pressupostos do capital, sendo a extensão
da agroindústria leiteira uma determinação do capital financeiro, mais do que da produção de valor,
revelando-se, tal expansão agroindustrial, um fenômeno do capital fictício. O caso estudado é a
Cooperativa Itambé, no Estado de Minas Gerais, Brasil.
PALAVRAS-CHAVE:
Modernização; Agroindústria; Relação campo-cidade; Capital fictício; Tempo e espaço.
ABSTRACT:
In this paper the incorporation of Soil Rent to the urban industrial capital is seen as a necessity of
accumulation that expresses the insufficiency of the urban industrial profit for the reproduction of
the social relations of production. As that, contrary of its appearance, the agro-industrial expansion,
incorporating the over profit to its accumulation, is fundamented by the crises of the reproduction
and not by an ascendant accumulation. The extensive and intensive expansion is a precarious
necessity to solve contradictions of the accumulation put in and by the development of productive
forces in the countryside, becoming the very Soil Rent an insufficient reposition of the capital
presuppositions. So that, the extension of the milking agro-industry is an determination rather of
the finance capital than of the value production, what reveals the agro-industrial expansion as a
phenomenon of the fictitious capital. The matter in case is Itambé Corporation, in State of Minas
Gerais, Brazil.
KEY WORDS:
Modernization; Agro-industry; Rural-urban relation; Fictitious capital; Time and space.
Introdução
Este trabalho1 tem por objetivo analisar
a formação de uma realidade agrária sob uma
sociabilidade onde a lógica do valor -, isto é, a
necessidade da sempre crescente reprodução
ampliada da riqueza abstrata -, é determinante

dos processos sócio-geográficos, pois dado o
seu fi m e m si m esm o como se nt id o, os
conte úd os concre tos são sub sumi dos à
eq ui valênci a m onet ári a. C omp re end e- se a
formação de uma realidade agrária, contudo,
não necessar iame nt e numa pe rspe ct iv a
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histórico-regressiva, mas que se conserva aqui,
o sentido de movimento sempre presente, que
i nclui pr oce ssos f or m at iv os d e uma d ad a
sociabi li dade que se e st e nd e tamb ém d o
p re se nt e par a o futuro. D inâm icas d e
sociabilidades atuais, portanto, no que diz
respeito às formas de produção no campo,
constituem objeto das preocupações então
postas, sendo a problematização de como elas
se inserem ou não na reprodução geral da
sociedade fundada no valor o nosso objetivo
mais amplo.
Desta maneira, trata-se aqui de analisar
se os aspe ct os p art icul are s, os p roje tos
nacionais e internacionais, empresariais ou
rel ativ os à pequena prod ução consider ada
cam pone sa, car re gam a cap aci dade d e
expressar a reprodução de uma sociabilidade
univ er sali zada p el a f or ma val or. Sob este
aspect o, coloca- se como desafio de nossa
análise, a compreensão de como e porque tais
realidades específicas constituem o trabalho
produtor de uma riqueza abstrata ou como se
dão os conflitos resultantes desta dimensão
univer sal da socied ade cap italista e m sua
re lação como os se us disti ntos m om ent os
particulares, sendo tais produções um momento
de sua especificidade. Ou seja, a incorporação
ou não destas realidades se apresenta como
que resultante de contradições postas pela
forma valor que se explicam a partir destas, seja
o sim de sua incorporação, seja o não. Assim,
mesmo aquelas realidades circunscritas a uma
produção não voltada ao mercado podem ser
com pr ee nd i das como re sult ado d e um a
sociabilidade que se põe como moderna e gesta
formas distintas de reprodução através da
atividade onde o solo se coloca como uma
mediação material para tal. Vale ressaltar que
se as rupturas se constituem como dimensão
temporal fundamental da realização de uma
sociabi li d ad e
fund ada
na
for ma-val or,
e xp li ci tadas d e modo m et odológi co na
Acumulação Primitiva de Marx, observe-se o fato
de que, no caso brasileiro, a imposição objetiva
da modernização desdobra- se, já, sobre o
próprio moderno, donde as populações não
inseridas diretamente na produção do valor,
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resultam desta mesma lógica. A própria formação
do caipira, na análise de Antonio Candido, para
ficarmos com um exemplo, é estabelecida a
partir e resultado desta formação do moderno.
Diante de tal perspectiva, como permanência no
interior de processos desdobrados por rupturas,
cabe-nos como questão de método e de objeto,
a análise de fenômenos próprios da forma valor
como que sempre resultantes de uma realidade
posta na e pela modernização. Do que deriva,
seg undo a pe rspe ct i va aqui p osta, a
necessi dade de se comp re e nd er sob as
determinações da forma valor os fenômenos
então postos.
Mesmo a produção da pequena roça
como uma economia predominantemente para
o próprio consumo, especialmente em áreas
ond e se t em o conf li to d as pr od uçõe s
monocultoras, acaba por suscitar elementos que
permitam compreender o desenvolvimento de
atividades que a colocaram numa condição de
e xt re ma d if iculd ad e de sua re pr od ução,
enquanto pequenas lavouras, derivando daí a
necessidade de estabelecer os nexos através
d os q uais as m esmas se r e laci onam , sob
diferentes aspectos, à sociedade na qual estão
inseridas. Destaca-se, contudo, como elemento
de importância para a explanação de nossas
observações, o desenvolvimento da pecuária
leiteira na região de estudo (Sete Lagoas, no
Est ad o de M i nas Ge rais, e m unicíp ios
adjacentes) como que impondo uma nova forma
de constituição espaço-temporal, a partir do que
há uma seletividade das formas possíveis de
ocupação produtiva do solo, donde a pequena
l av oura, a e conomi a do e x ce de nt e, na
e xp re ssão d e M ar ti ns ( 19 9 7) , acab a por
integrar-se de modo distinto e variado aos
nex os sóci o- espaci ai s d et er mi nad os p el a
sob re de te rm inação d a f or ma v al or com o
elemento fundante da realidade a qual nos é o
contexto explicativo e a analisar, enquanto
objeto de estudo.
Trata-se, por assim dizer, de analisar as
novas formas, daí originadas, da relação entre
campo e cidade visto que se observa hoje uma
forte relação dos moradores destas áreas rurais
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com as cidades vizinhas, especialmente no que
diz respeito aos serviços e, como parte destes,
da compra dos bens que compõem a dieta
básica das unidades camponesas. Observa-se,
portanto, um aprofundamento da divisão social
do t rabalho que, num se ntido i mportante,
redefine o plano prático das relações entre e
i nt ra g rupos d e pr od ut or e s. Sob e st a
perspectiva, analisar as transformações no
contexto de um aprofundamento, como já dito,
da divisão social do trabalho gestado pela
i ncor poração, ne st as áre as, d a form a
m er cadori a com o modo p re d om inante d a
sociabilidade ali posta.
A p rópr ia i ncorp or ação da f or mamercadoria pelo capital leiteiro, permite analisar
a forma pela qual as relações entre o trabalho
produtor da mercadoria leite, matéria-prima para
a produção de seus respectivos derivados,
i ncor por a
um
consum o
pr oduti vo,
estabelecendo, nos termos de Umbelino de
Oliveira (2005), uma produção monopolista,
onde os elos da estrutura produtiva incorporam
a reprodução do capital financeiro e do capital
p rodutor d e be ns d e p rodução ( or de nha
mecânica, resfriador, ração, dentre outros).
Não obstante a relação estrita deste
trabalho produtor de valor incorporado a estes
capitais, cabe ainda ressaltar a análise de como
se dá a reprodução das unidades camponesas
q ue , na im possib i li dade de se pr oduzi r a
mercadoria comercializável na área de estudo,
mantém-se como moradoras de pequenas ou
micro-propriedades. A partir daí, analisar as
determinações da forma-valor que incorporam,
d e outr as mane ir as, e st as unid ad es na
reprodução geral da sociedade produtora de
valor.
Como categoria basilar da compreensão
d este s
pr oce ssos
aí
de senvolv id os,
compreende-se a importância das relações
espaço-temporais do ponto de vista de que a
simultaneidade passa a ser uma componente
l óg ica e soci alm ente nece ssár ia p ar a a
reprodução desta sociabilidade produtora do
valor. Nos termos de um aprofundamento do
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desenvolvimento das forças produtivas - no
se nt ido g er al que i st o t om a na socie dade
capitalista - a própria simultaneidade (LEFEBVRE,
2000), constitui-se como a forma espacial que
reproduz, ainda que de forma crítica, a forma
valor no seu sent id o não ex clusi vame nt e
produtivo, mas generalizando-se como modo de
vida. Contudo, a simultaneidade posta pode
incorporar ou não a reprodução camponesa
como que subordinada aos nexos da produção
valorativa da forma valor.

Problematizando as contradições
têmporo-espaciais de uma reprodução crítica
A modernização se constitui como um
p roce sso de âm bi to não só m undi al , mas
t am bé m uni ve rsal . Trata- se , port ant o, d a
universalização de uma sociabilidade pela forma
valor e que tende, de modo lógico e histórico,
a se constituir, necessariamente, como uma
realidade que impõe a sua expansão mundial.
Isto, contudo, embora necessário, não se faz
linearmente. Assim, a nece ssidade de sua
mundialização está posta logicamente a partir
do que se gest a um movim ento temp oral,
contudo, as contradições entre tempo e lógica
mostram-se como elementos particularizadores
deste processo.
A d inâm ica d e um a re ali dade cuj o
elemento lógico se estabelece sob o prisma da
acumulação ampliada da riqueza, projeta um
senti do
d os
pr ocessos
soci ai s
cujas
temporalidades co-existentes acabam por ser
a e xp re ssão da f or m a pe la qual e st a
universalidade da forma se efetivou. Assim,
e mb or a sej a total izante , as cont r ad içõe s
próprias da forma exigem que a mesma se
ponha ilusória e antecipadamente enquanto
conceito posto (GIANNOTTI, 2000), de modo a
eludir as suas contradiçõe s, dentre elas a
p rópr ia i l usão t em por al com o necessári a
i ncor poração i lusóri a às de te rm inaçõe s
espaciais da forma valor. Sob esta perspectiva,
as r esul tant es cr ít icas d a for ma val or, ao
estabelecerem o tempo como barreira a ser
sup er ad a p ar a a sua p rópr ia r e pr od ução,
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acabam por il udi r o pr óp r io t em po com o
elemento constituinte daquilo que está posto,
e não como algo a ser superado. Deste modo,
a sociedade que se constitui pelo fetiche das
categorias própri as d o capit al, ou seja, a
sociedade capitalista, efetiva-se como tal de
modo sempre crítico, como evidencia Marx em
seus Elementos Fundamentales para la Critica de
la Economia Politica 1857~1858. Nesta crítica
lógica e imanente de sua forma, a ilusão de sua
realização, como fetiche de si mesmo, põe a sua
efetividade como um a priori que difunde a
possibilidade de se efetivar como forma de
sociabilidade. Neste objeto de múltiplas faces
entre si relacionadas, o próprio tempo, como
tempo de realização da verdade conceitual
capitalista não se efetiva a não ser como ilusão
te mp or al , que ob scure ce , a sua pr esença
enquanto sucessão, as barreiras que ele mesmo
impõe à realização de sua lógica conceitual.
Destaca-se, contudo, dada a sua reprodução
necessariamente crítica, de estabelecer uma
não l inear id ad e ent re os mom entos que
comporiam a sua realização no sentido pleno
d a form ação e re pr od ução do cap it al . A
simultaneidade e a co-presença dos termos,
momentos e/ou categorias do capital que o
formam como conceito apriorístico, portanto,
estab elece-se como necessidade lógi ca de
sup erar, cont i nuam ente , a cri se d e um a
linearidade temporal sempre possível, mas
contradit ória aos nex os da forma valor. A
antecipação do conceito de capital (GIANNOTTI,
2 00 0) e m r el ação às suas cat eg or ias
constituintes, portanto, é, ao mesmo tempo, a
p ossi bi li dad e de se e fe ti var as di st intas
t em porali dad es com o que com pond o a
possibilidade de contornar a crise de uma forma
lógica que se produz para se auto-reproduzir
como identidade de si mesma, pondo, portanto,
a diferença como momento necessariamente
interno a si mesma, de modo a se estabelecer
com o o outr o d e tudo o m ais q ue se lhe
contrapõe, mas em sua internalidade, põe-se
como auto-diferenciação. Desta maneira, a
i ncor poração d e re lações de p rodução
específica ou não-especificamente capitalistas
(MARTINS, 1990) à validação de um conceito
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apriorístico de valor, de capital, é fundado da
possível, mas imanente, realização crítica do
p rópr io cap it al. N esta si mult anei dade ,
fundamentada por uma crise imanente da forma
valor, donde o tempo se põe como sua crise
e fe ti va, p or tant o, a se r sup er ad o, as
determinações espaciais passam a se constituir
como elementos próprios da reprodução desta
sociabi li dade .
Ar g um enta-se
que
a
apr esentação d a mod er ni dad e em suas
d et er mi naçõe s espaciais ( a f or ma d a
sim ul tane id ade na ex pr essão d e He nr i
Lefebvre) constituem uma evidência da forma
imanentemente crítica da reprodução de uma
sociedade produtora de mercadorias (KURZ, 1993).
Dentre as determinações da aparência
há uma especificidade desta realidade fundada
em elementos críticos, contraditórios de sua
efetivação. As formas de apresentação do real,
do qual os distintos fenômenos são a expressão
mesma destas apresentações, distinguem-se
de seus sentidos imanentes e essenciais, na
medida em que a apresentação da condição de
ser d o cap it al e nq uanto um conce it o
contraditório o é uma atividade da essência, nos
termos da lógica hegeliana, exclusivamente
p or que
se
p õe ,
enq uant o
fe nôme no,
diferenciando-se, na apresentação de si, daquilo
que de fato é, estabelecendo, tal diferenciaçãoapresentação, parte integrante de sua própria
reprodução, ao mesmo tempo que potência
determinante de seu próprio ser, de modo que
ser e não ser, assim postos na esfera do ser, se
auto referem como unidade co-presente e
contraditória. Estabelece-se aí, portanto, a
importância de se desvendar as distinções entre
o aparecer e o ser do capital 2, pois que, na
interposição para com uma lógica materialista,
as suas constituições abstratas e ilusórias
determinam não somente a sua forma de ser,
mas se fazem como necessidade de ser, isto é,
como razão suficiente, invertidamente, diga-se,
de uma realidade material. Em outros termos,
há que se observar a possibilidade de que o
apresentar de si não só se diferencia do seu
ser outro como o elude, tornando a ilusão uma
razão do ser. Observando-se isto do ponto de
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vista de uma lógica mais aproximada daquilo que
se faz como objeto de investigação, tem-se que
as formas de expansão da forma mercadoria se
o f azem com o q ue r esul tante s de suas
contradições ou crises imanentes, de modo que
a p rópr ia e xp ansão d o cap it al p od e se r
sobredeterminada pelos seus aspectos críticos,
ainda que se apresente como determinações
de sua capacidade de crescimento. Assim, como
buscaremos analisar ao longo das observações
aqui ex post as, a p rópr ia ex pansão d a
agroindústria do leite pode se constituir como
uma apresentação distinta daquilo que de fato
se efetiva enquanto re-produção das relações
sociais capitalistas de produção, apresentandose como extensão que se efetiva a partir do
aprofundamento das determinações críticas da
reprodução social da forma mercadoria, isto é,
entre a apresentação de si e o seu ser há,
necessari ame nt e, d e te rm inações q ue se
especificam como auto-diferenciação interna,
sendo um e outro momentos constituintes de
uma única totalidade.
Se a co-presença de temporalidades
di sti ntas p assa a ser a for ma possív el de
contornar a contradição (crise) da reprodução
da forma-valor, destaca-se a inserção da forma
mercadoria que realiza da diferença externa à
i de nt id ad e p rópr ia d o val or um me io,
equivalente, que transfigura a possibilidade de
se efetivar o plano mais abstrato do mundo da
mercadoria, ou seja, o próprio valor. Se a forma
mercadoria constitui o sentido próprio e primevo
do capitalismo enquanto uma formação social
cabal, nos termos expostos por José de Souza
Martins (1990), destaque-se, ainda uma vez, a
não linearidade temporal dos processos aí em
d esenvol vi me nt o, ou sej a, o el o f inal d a
constituição do capital é o que, em termos
temporais põe a efetivação de seu próprio
conceito, no caso aqui citado.
A acumulação, portanto, é crítica, do
ponto de vista do capital, isto é, a crise da
efetivação de sua possibilidade é algo imanente,
próprio de sua racionalidade que, enquanto tal
(crítico) deve se constituir como forma lógica,
de m od o a não re ve lar seu p ot enci al não
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r eali záv el . Marx ex põe e st a re fl e xão não
somente ao longo de distintas passagens em
sua obr a, at ravé s d a anál ise d a qued a
tendencial da taxa de lucro, das contradições
postas entre relações de produção e forças
p roduti vas, que culm i na, ao f i nal, num a
realidade que o autor chama de período da
Grande Indústria, reprodução posta então pela
exacerbação do trabalho social, onde o próprio
pensamento se institui como força produtiva.
Isto como derivação do aprofundamento da
divisão social do trabalho e, também, como
conse qüênci a d a cont radi ção p osta p el a
concorr ê ncia e nt r e capi t ai s pr iv ados que
colocam a redução do montante do trabalho,
d e form a ab sol ut a e re lat iv a, com o um a
contradição fundamental da temporalidade
própria do capitalismo enquanto uma forma de
sociabilidade. Isto é, esta redução prática e
categorial do trabalho como um dos sentidos
temporais do capitalismo, expressa, em outras
palavras, a forma pela qual a linearidade da
f or ma p re se r va, no não i m ed iatame nt e
reconhecível, o potencial não realizável da
própria acumulação capitalista. Como expressa
o autor sobre o sentido temporal do capitalismo
enquanto um modo de produção global:
“Así como con el desarrollo de la gran industria
la base sobre l a que ést a se funda - la
apropriación de tiempo de trabajo ajeno - cesa
de constituir o crear la riqueza, del mismo modo
el trabajo inmediato cesa, conaquélla, de ser,
en cuanto tal, base de la producción, por un lado
porque se transforma en una actividad más
vigilante y reguladora, pero también porque el
producto deja de ser producto del trabajo
inmediato, aislado, y más bien es la combinación
de la actividad social la que se presenta como la
productora.” (MARX: 1997, 233)
Mas o autor t am bé m e xp re ssa tal
processo como um conteúdo lógico de sua
própria compreensão do capitalismo enquanto
uma realidade social. As contradições, portanto,
ao serem eludidas pela forma lógica (D - M - D’)
p assam a ser o p róp ri o ob je t o de suas
investigações enquanto um método de análise.
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Se a efetivação desta linearidade formal
é posta como fetiche do efetivado, a tese,
exposta já por distintos autores, é a de que,
embora a realização da forma seja posta com
ant er ior id ad e, a sua ef e ti vação se faz a
posteri ori dos processos sociais que estão
post os a re ali zá-l a 3 . Em out ros t er mos, o
processo de acumulação se faz verificável ao
final de um ciclo produtivo, o que torna possível
compreender a crise sempre imanente, possível,
mas não evidente. Tal possibilidade crítica é
iludida, no sentido da ilusão como necessidade,
portanto, a um percurso temporal do antes e
do depois que obscurece a necessidade de uma
e fe ti vação a p ri or i com i lusão da nãoimpossibilidade do capital.
Isto sugere pontuações importantes, no
que diz respeito ao plano de nossa análise. Se
a verificação do processo de acumulação se faz
post festum, como expõe, Francisco de Oliveira
(1993), as conseqüências daí oriundas não se
limitam exclusivamente às contradições no plano
formal, mas que há descontinuidades, ou mesmo
r up turas, entr e o p lano form al e o pl ano
temporal de realização ou não da forma- valor.
Assim , se se ad ot a o p lano d estas
descontinuidades postas já na unidade da forma
valor, o próprio processo de constituição do
capitalismo, enquanto dimensão temporal de
efetivação de sua racionalidade formal, se
expressa desigualmente, segundo a maior ou
menor capacidade que dadas realidades tiveram
em negar ou reafirmar a efetivação da forma.
Contudo, mesmo do ponto de vista formal, o
desdobrar temporal de realização da forma é já
d e por si, na re l ação p ara com o capi tal
enquanto um conceito, uma descontinuidade
lógica que a própria razão contradizente se põe
a si mesmo. Ou seja, no desdobrar do antes e
d o de pois p ar a a r eali zação d a ve rd ad e
conce it ual d o pr ópr io capi tal est e te mp o
contradiz a necessidade objetiva do a priori do
conceito que, se assim o fosse, eliminaria
qualquer potência crítica de si para consigo
me smo; e m não o se ndo o é como il usão
necessária. Disto deriva a importância de se
consi de rar as de te rm i nações cr ít icas d a
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r eali zação d o conce it o d e capi tal p ar a a
compreensão de fenômenos a ele relacionados,
donde a própria extensão espacial do capital
ao longo de sua temporalidade de constituição
pode ser vista como modos de superar barreiras
e limites4 por ele mesmo postos.
A expansão, digamos ainda de um modo
não categorial, espacial da forma valor, foi, sob
d iv er sas manei ras di scuti da p or di st intos
autores. Demandada pela necessidade lógica e
tautológica de reprodução ampliada da riqueza
abstrata, Rosa Luxemburgo expressou esta
necessi dade como sendo r e sult ante d a
incapacidade de o capital produzir, de forma
ampliada, a mais valia que, nos limites estritos
de seu sítio, não se pode realizar.
Em outras palavras, “Como la producción
capitalista es la única que adquiere su proprio
plusproducto, no puede haber límites para la
acumulación del capital.”5, então, a expansão do
capital será também uma expansão de sua
fronteira. É certo que a autora aponta, em seu
diálogo com Marx, o fato de ter de se considerar
a reprodução do capital sem que seja nos
e st ri tos li mi t es d e um a socie dade cuj a
reprodução já se estabelece sob a forma de
reprodução do valor. Ou seja, a reprodução
capitalista envolveria o seu entorno, pois a
produção de seus meios de produção envolveria
a luta contra o campesinato e a luta contra as
economias naturais. Caracteriza-se, através da
autora, a expansão e a relação do capital sobre
e com as formas não capitalistas de produção.
Na expressão da autora:
El otro aspecto de la acumulación del capital se
realiza entre el capital y las formas de producción
no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la
escena mundial. Aqui reina como métodos, la
política colonial, el sistema de empréstitos
internancionales, la política de intereses privados,
la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia,
el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuenta
trabajo descubrir las leyes severas del proceso
económico en esta confusión de actos políticos
de violencia, y en esta lucha de fuerzas.”
(LUXEMBURGO:1968, p.421)
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Sem esgotar a exposição da autora sobre
o processo de reprodução ampliada do capital,
ape nas ap ont a- se p ar a o f at o d e que tal
expansão espacial e temporal é reveladora de
q ue os pr oce ssos d e tr ansform ação d e
r eali dade s não m od er nas i nser em -nas no
percurso da modernidade pelas determinações
da forma valor, sendo o processo de acumulação
um dos quais nos p are ce v er t ical me nt e
importante. Cabe ainda salientar que, apesar
d a im port ânci a d e sua análi se , a me sm a
encontrar á uma int erlocução pol êmica, no
senti do d e que a i nt er pr e tação de R osa
L ux em burg o car acte r iza um p r ocesso d e
destituição total destas formas não-capitalistas
de produção. Isto colocado nestes termos irá
encontrar sua crítica em realidades como a
brasileira, donde os processos de exploração e
expropriação não significam, necessariamente,
a destituição destas formas de produção.
Est a me sma p er sp e ct iv a p od e se r
encontrada num dos importantes teóricos sobre
a e xp ansão d o capi t al ismo e m sua f ase
monopolista imperialista. Para Lenin, a formação
do capitalismo na Rússia, constitui um processo
que, ao mesmo tempo, deve ser compreendido
como uma formação do mercado interno para a
grande indústria, sendo a desintegração do
campesinato, condição e resultado de todo o
processo social ali em movimento. (LENIN: 1982,
p.99)
Como destaca José de Souza Martins, a
partir de Lefebvre, a compreensão de Lenin
sobre a expansão do capitalismo na Rússia está
assentada na idéia de Formação Econômico e
Social, justamente porque a forma destacada
por Marx, sobre o caso inglês, é considerada
um caso exemplar, mas que guarda nuanças,
diferenças não somente nos distintos lugares,
mas em relação à própria unidade do processo
com o um t od o. N o caso de L enin, a
particularidade da formação do capitalismo na
R ússi a não com pori a um pr oce sso que
necessariamente realizaria todo o campesinato
russo em trabalhador assalariado, embora o
sentido fosse o de sua desintegração. Deste
modo, a noção de formação econômico e social
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reitera as diferenças e as desigualdades de
desenvolvimento. Nas palavras de Martins:
“A noção de formação econômico-social em Marx
e Lênin tem duas dimensões: ela designa tanto
um segmento do processo histórico - a formação
econômico-social capitalista - quanto o conjunto
do p rocesso hist órico. Mais do que uma
imprecisão, essa duplicidade nos remete ao
princípio explicativo de totalidade e, ao mesmo
t em po, de unid ad e do d iv e rso. M ui tos
vulgarizadores da obra de Marx entenderam que
o diverso dessa unidade é apenas o diferente e
que os termos da contradição, portanto, são
contemporâneos. No exame da gênese e do
percurso da noção, Lefebvre descobre, porém,
que o diverso não é, ou não é necessariamente
- contemporâneo.” (MARTINS:1996, p.17)
Faz-se ne ce ssári o ev id e nciar que o
arg um ento e m q ue st ão, contudo, pe rm it e
compreende r que a própria rep rodução do
campesinato, no interior da expansão da forma
valor não de ix a d e se r um fenôm eno q ue
constitui, contraditoriamente, a reprodução do
capitalismo enquanto um modo de produção que
se põe também como questão agrária. Desta
maneira, o modo descontínuo e contraditório da
form a- valor e st ab ele ce , em sua ex pansão
rel ativa à questão agrária, a produção de
sociabilidades distintas (camponesas) como
reprodução de relações não especificamente
cap it al ist as
a
r ep r od uzir
a
pr óp ri a
modernização.6 Portanto, entre a forma valor,
cuja determinação é a expansão ampliada da
riqueza, e o seu processo de formação, há
descontinuidades temporais e espaciais que
constituem uma sociabilidade contraditória
e xp re ssa na r e pr od ução d e r el açõe s não
especificamente capitalistas como necessidade
de contornar as contradições próprias da forma
valor. Isto compõe um aspecto fundamental da
modernização enquanto formação. Trata-se da
d esig uald ad e d o de se nv ol v im ento, das
descontinuidades na continuidade que irão
constituir elementos lógicos no processo de
modernização, considerado aqui a expansão do
capitalismo como um elemento que compõe uma
totalidade, mesmo que contraditória. O ponto
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que nos cabe interrogar neste momento é,
contudo, a ob ser vação de se a contí nua
superação da barreira temporal posta pela
necessi dade de e fe ti vação d a ve rd ad e
conceitual do capital, põe, num dado momento
de sua re-produção, a insuficiência de relações
produtoras de valor, através da qual a própria
Renda da Terra é um elemento constituinte, para
esta efetivação conceitual, donde deriva a
necessidade de interrogações a respeito da
forma pela qual o próprio capital encontra meios
de se reproduzir. Ou seja, até que ponto a
integração, produção e reprodução do não
especificamente capitalista é, também, ou num
dado momento, a formação econômico e social
capitalista em suas determinações críticas que,
por causa de sua dificuldade de reposição,
incorpora e reproduz o outro de si como sua
necessidade.
Acentue-se, portanto que, para além da
re-produção ou não destas desigualdades como
campesinato, o ponto é buscar compreender
como e em que condições tais desigualdades
comportam um dupla via de concomitantes
realizações. Isto é, compreender e analisar se
a crise imanente da realização da forma valor
( come nt ad a m ai s aci ma) põe com o sua
necessi dad e estas for mas de t r ab al ho na
reprodução geral do mundo da mercadoria e,
assim, como segunda realização, se o que está
posto como resultado disto tem condições de
se colocar como pressuposto categorial da
reprodução geral da sociedade capitalista. Ou
seja, se tais descontinuidades se constituem
como mediação reprodutora.
O q ue nos re me te ao p rob le ma d a
pequena produção camponesa no âmbito da
reprodução crítica da forma valor, pois, trata-se
das descontinuidades entre o desenvolvimento
das forças produtivas e o trabalho, contradição
fundamental destacada por Marx e que dá o
próprio movimento da re-produção crítica do
capital. O mundo contemporâneo, no que diz
respeito à reprodução ampliada da forma valor,
pode ser caracterizado por aquilo que Robert
Kurz (1993) considerou de forma pertinente,
como a terceira revolução industrial, baseada
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na mi cr oe l et rôni ca.
Ne st a t em -se a
possibilidade de se obter uma produtividade em
que o próprio trabalho se coloca ausente como
necessidade do processo produtivo e reitera a
necessidade de se pensar a potência da crise
do trabalho como elemento constituinte dos
fenômenos da sociedade hodierna, redefinindo
os próprios sentidos da concorrência:
A concorrência, depois de alcançar um grau mais
alto de desenvolvimento e de libertar-se da
economia de guerra e de crise, impeliu, sob a égide
da Pax Americana, a novos surtos enormes o
desenvolvimento das forças produtivas e a
penetração das ciências, até a introdução mais
recente da micro-eletrônica e dos computadores
com seus potenciais de automatização antes
inimagináveis em todos os setores da reprodução
social. Para as unidades empresariais esse
processo significa uma ‘coação muda’ da
concorrência, cada vez mais ligada ao mercado
mundial, que obriga à intensificação do processo
de produção, isto é, uma coação que atua no
sentido de uma racionalização a cada vez
renovada, penetração das ciências e
automatização (KURZ, 1993, p. 85)
O q ue r ei te ra a ne ce ssid ad e de se
consi de rar a i mp or tânci a pr óp r ia d e um a
sociabi l id ad e que e st ar i a passand o pe las
d et er mi naçõe s
de
um
cap i tal
não
necessari ame nt e pr oduti vo, m as ond e a
extensão do crédito, constituindo o que Marx
denomina de capital fictício, teria um papel
primordial no processo de reprodução crítica da
f or ma val or. Trata-se , para se r ef er ir ao
p robl em a em out ros t er mos, d e um a
racionalização necessária à reprodução cuja
r esul tant e mai s fe nomê ni ca re dund a num
processo de brutal redução do trabalho (relativa
e ab solutame nt e) no inte ri or d o pr ocesso
produtivo como um todo. No outro lado do
iceberg tem-se, portanto, uma massa cada vez
maior e mais necessária de ser cada vez maior,
de produtos mercadorias que correspondam à
necessi dad e da e xp ansão d esse capi tal
produtivo, somada a uma crescente redução dos
postos d e t rab alho e do própri o t rab alho,
produtor de valor.
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A e xt ensão d o cr éd it o ati ng e um a
necessi dade q ue passa a aut onom izar os
sentidos do dinheiro em relação a sua forma
como capital produtivo, desenvolvendo-se, a
part ir daí, um a ext ensão d o cap it al como
financeiro, creditício, fictício, pois que a circulação
financeira passa a se constituir como um negócio
próprio e que toma a dimensão, certamente
ilusória, de totalidade da reprodução da forma
valor. Kurz (1993) precipita aí uma importante
derivação sobre a análise dos países periféricos
neste momento em que a contradição capital
trabalho - redimensionada como a contradição
entre o conteúdo social e a forma não social da
reprodução capitalista (KURZ, 1993, pp. 43-44)
- demonstra e põe de modo objetivamente
prático, tanto a impossibilidade histórica de se
ati ng ir os nív ei s de de se nv ol v im ento j á
atingidos no centro do sistema produtor de
mercadorias (dada a impossibilidade absoluta
e relativa da extensão do trabalho, substância
d o valor, de vi do à te rcei ra re volução
tecnológica) como um importante papel que a
ex te nsão d a produção ci entíf ica g anha no
interior da periferia. O ponto, contudo, que se
nos apresenta como emblemático, no que tange
ao plano das relações sociais de produção não
é necessariamente compreender a produção ou
re-produção do campesinato no interior do
capitalismo, mas - apesar das distintas formas
de expansão do capitalismo produtivo industrial
no campo, redefinindo, talvez, os sentidos
p ri me vos da r e lação camp o cid ad e - nos
p er gunt ar mos p or q ue , num d et e rm inad o
momento da reprodução social capitalista, tornouse necessário a sua extensão produtiva industrial
para o âmbito das relações de produção no campo,
indicando uma importante insuficiência de sua
capacidade de re-produção nos estritos limites de
uma realidade urbano-industrial. Deste ponto de
vista, a própria reprodução do campesinato, nos
termos distintos e problemáticos que cada forma
de reprodução encontra-se para se explicar,
acaba p or se const i tuir com o f or ma d e
e xp re ssão de st a ne ce ssi dade e x pansiv a e
crítica do capital enquanto tal. Se há, como
expõe Martins (1993) uma composição da Renda
da Terra ao lucro empresarial, de modo que o
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lucro somente não explicitaria a potência de
acumulação de um capital mundial, cabe ainda,
a problematização de por que a Renda da Terra
comporta-se como um ingrediente necessário à
reprodução desta sociabilidade. Até que ponto
isto não se integra à realidade capitalista como
um momento no sentido das relações postas
entre barreiras e limites, como expressamos mais
acima. Ou seja, até que ponto a extensão de
uma realidade industrial como produção agrária
não estaria revelando, ao contrário do como
pare ce se r, as de te rm inações da crise da
reprodução social, que se fazem, se expressam
com o ex pansão capi tali sta. Me sm o a
incorporação do trabalho camponês no interior
dos monopólios industriais, como o caso do
l ei te , p or e xe mp l o, p od e ser v ist a sob a
perspectiva desta superação de limites lógicos
que se põem como barreiras históricas, ditadas
pela lógica urbano industrial que, como já o
dissemos, por si só não é suficiente para a sua
r e- posi ção.
Ne st e
se nt id o,
a
pr óp ri a
confi guração t eóri ca sob re o camp esinat o
adquire aqui um sentido relativamente distinto
daquele expresso em suas acepções políticas,
isto é, como resistência ou não, aos processos
de expansão da forma mercadoria. Detém-se
aqui, o sent id o de com o e le e xp re ssa
cont radiçõe s d a forma q ue incorporam- no
segundo a perspectiva da capacidade expansiva
do capital, mas cujo fundamento são as suas
determinações críticas. Em outras palavras, se
isto se faz seguindo uma incorporação da Renda
da Terra à realização dos ganhos do capital em
sua realização, constituindo o que se denominou
de capitalismo rentista (MARTINS,1993), cabenos perguntar se a incorporação desta Renda
da Terra ao lucro do capital urbano industrial
não se coloca como uma insuficiência da maisvalia e do lucro daí oriundos, para a reprodução
d e se u pr óp ri o conce it o. De m od o que a
contradição entre capital e trabalho poderia ter
atingido limites cuja superação histórica ter-seia dado como incorporação da Renda da Terra
seguindo os moldes de uma produção industrial
(no caso da agroindústria) ou seguindo a maior
possibilidade de redução de custos (no caso da
aquisição d a Renda d a Te r ra atrav és d a
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apropriação do trabalho camponês pelo capital
agro-industrial), como dentre outros, pode-se
observar em Amin e Vergopoulos (1986).
A extensão da agroindústria, a partir
dos anos 70 nos países p erif éricos,
apresenta-se, portanto, como um elemento
expressivo da contradição capital trabalho,
no inte rior dest a te rceir a re volução
i nd ust ri al , m as q ue e v i d e nci a, p or assi m
dizer, a contradição entre o conteúdo social
e a forma não social da reprodução crítica
d o ca p i t al . O q ue p e r m i t e i l uso r i a m e n t e
pensar-se, em nome do produtivismo e de
uma pretensa superação através do mesmo,
em uma passagem evolutiva a um estágio
social superior, naturalizando-se os sentidos
destrutivos e miserabilizantes da produção
e m m assa. A agr oi nd úst r ia e a p r od ução
c i e nt í f i ca n o c am p o , p or t a n t o , p od e se r
com pree ndida como resultad o de sta
dimensão mundial da reprodução crítica do
capital. Na análise de Kurz (1993):
“N at ur alment e, esse desenvolviment o
continuou durante os anos 80, e isso em
processo ace lerad o. T odo p asso de
crescimento agrário orientado no mercado
mundial tinha que ser necessariamente um
passo em direção à agroindústria intensiva
de capital, cuja produtividade, bem como
aquela nos próprios centros do mercado
mundial, está roendo o crescimento global
do capital mundial, em vez de fomentá-lo.
Assim estão se agravando também no setor
agrário a concorrência e a concentração de
capital em nível nacional e internacional.”
(KURZ, 1993, p. 169)
Donde deriva não só uma corrosão da
concorr ência porq ue posta já sob a é gi de
de um capital financeiro que ultrapassa os
limite s dos estados nacionais ( o que não
implica numa análise da des-importância dos
mesmos), no sentido de que são capitais de
emp rést imo comandados por bl ocos de
países do ce ntro, mas tam bém uma
ex pr op riação p or v eze s maciça de form as
tradicionais e familiares de agricultores.
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Trata-se , enfi m, de e mp r ésti mos
internacionais cujo endividamento se resolve,
ao menos enquanto promessa, na intensificação
d a econom ia de e xp or tação, dond e a
agroindústria ganha um papel importante. Ao
expor essa lógica circular ascendente assim
analisa Umbelino de Oliveira:
Assim, tornou-se indispensável aumentar, a
qualquer custo, as exportações. Acentuou-se,
em conseqüência, o desequilíbrio no interior do
setor agropecuário. Aquele baseado em grandes
propriedades e voltado para a exportação tem
recebido todo incentivo e assistência da parte
do governo, enquanto aquele voltado para a
produção de alimentos para o mercado interno
(principalmente na agricultura camponesa) ficou
ainda mais desamparado.” (Umbelino de
OLIVEIRA, 2005, p. 307)
Mesmo quando o processo permite a
manutenção deste pequeno produtor trata-se
da impossibilidade, num primeiro momento, de
sua r ep rod ução, poi s que as form as d e
expropriação efetivam-se pela impossibilidade
da reprodução do pequeno produtor entre as
distintas gerações (Cf. SANTOS, 1978 e MARTINS,
1975), dada a integração dos meios de vida7 à
lógi ca d a eq ui valê nci a me rcanti l, sendo a
propriedade da terra um caso exemplar.
A desigualdade entre forma lógica e sua
extensão temporal, na medida em que se refere
a uma intensificação nas contradições da própria
forma passa a compor maneiras de realizar a
efetividade da reprodução crítica do valor. Em
out ras pal av ras, d o p onto d e v ista d o
m ov im ento te mp or al de st a r el ação, a
modernização se faz nem sempre realizando
um a t ransf orm ação rad ical das form as de
trabalho, por exemplo. Se se trata de considerar
q ue há um a re p rodução das r el açõe s não
capitalistas de produção (MARTINS:1990), fazse necessário também buscar compreender que
esta coexistência de temporalidades se refere
a uma simultaneidade posta pela condição crítica
e contraditória da realização da forma enquanto
sociabi li d ad e. O u se j a, d a cr i se sem pr e
presente, da possibilidade constantemente
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posta do capital não realizar o seu processo de
acumulação, estabelecendo-se, portanto, uma
relação contraditória entre reprodução das
relações sociais de produção e crise da própria
reprodução.
A p rópr i a ex pansão da f r onte ir a
capitalist a pode ser compreend ida como a
int eração d e di stintas temp oral idad es q ue
com põem o pl ano em p ír ico do que te mos
chamado aqui d e de scont inui dade s e
desigualdades que, em outras palavras, remete
à necessi dad e de se pe nsar a pr óp ri a
si mult anei dade 8 como de te r mi nação d a
re pr od ução e m sua f or ma i mane nt em ente
crít ica 9, o que nos re meter ia ao probl ema
referente ao próprio espaço, categoria cara à
Geografia e ao próprio pensamento geográfico.
Tais desigualdades de desenvolvimento se são
p re se nt es, p or v eze s, p od e m se r mal
compreendidas na medida em que se tem, sob
diferentes aspectos, uma expansão científica
das formas de produzir no campo. Isto posto
como desenvolvimento das forças produtivas
leva à interpretação de que a desigualdade de
desenvolvimento não mais seria possível de
explanar as formas pelas quais o próprio capital
se põe a possibilidade de sua expansão, ainda
que crítica, como temos argumentado. A própria
noção de que a distinção entre cidade e campo
não mais faz presença na análise da reprodução
do moderno deriva desta compreensão (má
com pr ee nsão, d ig a- se ) sob re os senti dos
multitemporais do próprio capital. Contudo,
cabe-nos ressaltar que a expansão da própria
agroindústri a é resultado de necessidades
postas para a reposição do capital financeiro.
O bser ve -se, e ntão, q ue é no âmb it o das
relações agrárias que se obtém a desigualdade
d e de se nv olv im ento (cap it al pr od ut iv o
agr oi nd ust ri al ) ap rop ri ad a pe l o mome nt o
posterior definido como capital financeiro. De
m od o que o d esenvol vi me nt o d as f or ças
p roduti vas no camp o não nos im pe de d e
observar uma desigualdade de desenvolvimento
em relação às características financeiras do
capital urbano da/na passagem deste século,
ainda em andamento, diga-se. De modo que a
tese sobre a reunião entre cidade e campo nos
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termos de um rururbano (ausência de se ter o
que dizer, mascarada por um discurso científico)
isenta-nos de pensar sobre os sentidos que as
transformações no campo têm na reposição
crítica da forma valor. É certo que os sentidos
q ue e st a d esig uald ade com por ta p ar a a
reprodução da forma mercadoria em seu sentido
global adquire nova importância. Não se trata
de uma expansão simplesmente, mas de uma
incorporação da Renda da Terra aos desígnios
da acumulação que omitem a dificuldade de sua
reprodução, de modo que os fenômenos de
expansão do capitalismo, ainda que pautados
pela desigualdade de desenvolvimento, no caso
a manutenção desta desigualdade na relação
entre campo e cidade, são fundamentados,
contraditoriamente, pela simultaneidade negativa
(KURZ, 2004), ou seja, toda desigualdade é uma
forma de expressão da incapacidade de o capital
se reproduzir, ainda que se reproduzindo. Daí
que a incorporação da Renda da Terra como
ne cessid ade d a r epr odução capit al ist a ser
expressão de sua crise, e não o contrário, ao
mesmo tempo que reitera a necessidade de se
repor a desigualdade entre campo e cidade
como forma específica e fundamental da divisão
social capitalista do trabalho. A assim chamada
acumulação primitiva, ou o capítulo XXIV do
primeiro volume do capital, nos mostra com
clareza meridiana, como que a separação entre
campo e cidade se forma como uma separação
fundamental, mas específica da modernização.
Se lá, na análise de Marx, ela se põe como
element o condicional da formação de uma
r eali dade indust ri al , nos t er m os e m que
estamos argumentando, a reiteração desta
distinção incorpora a possibilidade crítica de um
capital que ultrapassa as barreiras e os limites
de uma racionalidade exclusivamente industrial,
p ondo
a
indúst ri a
no
cam po
com o
temporalidade distinta das formas de produção
d e um cap it al ur bano fi nancei ro 10 , d aí a
importância de se considerar as características
críticas desta reprodução.
A expansão da fronteira capitalista foi
mesmo objeto de estudo da Geografia, o que
pode ser observado, para ficarmos com um de
seus ex poe nt es, at rav és d e pe squisa, j á
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clássica, de Pierre Monbeig sobre a expansão
da cafeicultura no Oeste paulista.
O avanço da cultura do café apresentase, nesta obra, como uma realidade onde, ao
se constituir o café como produto de uma
realid ade capital ista, rede fine ou constitui
relações sociais novas que se efetivam tanto
pelo que estava previsto (produção do café)
como por aquilo que se faz como resultado do
e le me nt o i nd ut or d o p roce sso p osto e m
movimento. Ao que pese uma certa perspectiva
de se nv olv im enti sta p osta em sua anál ise,
Monbeig (1984) permite a compreensão de que
a expansão como reprodução ampliada da forma
cap it al é o sobr ep or d e t em porali dade s
necessárias ou resultantes desta mesma lógica.
Ressalte-se que a necessidade de uma
monocultura é também a extensão da troca
monetária visto que aqui se constitui uma clara
produção posta no e pelo mercado. Sob este
asp ecto, Monb e ig ( 19 84 ) d estaca q ue os
processos daí oriundos referem-se à instituição
da mercadoria como abstração a gestar uma
sociabilidade fundada sob a perspectiva da
troca. A extensão das fazendas de café, são,
em seu movimento crítico, a expansão das
p eq ue nas p ropr ie dade s ( pe quenos sí ti os)
adquiridas pelos colonos pouco mais abonados,
e fe ti vand o a necessid ad e de um a tr oca
resultante, em verdade, de uma intensificação
da divisão social do trabalho.
“As crises econômicas, cujos efeitos sociais são
imediatos nos países novos, não deixaram de
molestar a sociedade rural brasileira. Podemos
contentar-nos aqui com lembrar as quedas
súbitas do preço do café, que deram um golpe
sensível nos lavradores, e o rápido progresso
da pequena propriedade no Brasil tropical. Esta
tendência anterior à crise mundial de 1929 teve
um novo impulso, e não é mais possível
considerar a faixa pioneira como sendo o
apanágio dos fazendeiros. Apressemo-nos a
acrescentar que seria errado acreditar que a
grande fazenda desapareceu radicalmente; tal
não aconteceu. Quando se deu a transformação
da fazenda, isto não ocorreu sem uma alteração
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dos limites e formas tradicionais. Os fazendeiros,
obrigados a vender todos os seus bens ou parte
deles, não procederam de modo rigorosamente
análogo.” (MONBEIG, 1957, p. 113)
A propriedade privada da terra ao se
col ocar com o m er cadori a, consti tui a
p ossi bi li d ad e das gr and es soci ed ad es d e
loteamentos a produzirem os centros urbanos,
através de um patrimônio que fomentaria a
própria possibilidade da presença dos pequenos
sitiant es em seus respectivos sítios o que
evidencia este adensamento de temporalidades
distintas a se efetivar em sua versão espacial.
A “ faix a pi one ira”, por tant o, com o
denominou em seu trabalho de 1957, é assim,
o locus da realização das cidades que se fundam
como expressão da mercadoria que se realiza
como os múltiplos momentos da vida social do
Oeste Paulista. A própria propriedade privada
da terra como mercadoria, que se vende e se
compra, expressa essa simultaneidade, essa
co-temporaneidade posta pela forma da troca,
cuja expressão primacial se dá pela produção
espacial das cidades no Oeste Paulista. Assim,
as “sementeiras de cidades”, como expressa
sinteticamente Monbeig (1984), observando o
processo de ocupação no oeste paulista, refluem
as di st int as t em poral id ad es ad ensadas e
efetivadas como espaço pelo aprofundamento
da divisão social do trabalho que a produção
do café, e nquanto eleme nto ind utor d esta
divisão, permite resultar. Deriva-se daí, portanto,
q ue o apr ofund am ent o de uma re al id ad e
moderna se expressa numa divisão social do
trabalho sendo a divisão entre campo e cidade
um de seus resultados e pressupostos.
Não obstante este aspecto, pode-se
ainda pontuar a presença de variadas formas
de apropriação capitalista da expansão do café
que não se limitam à sua produção propriamente
dita. Ressalte-se a observação mais do que
oportuna do autor (MONBEIG, 1984) no que se
refere à formação das empresas de extração
de madeiras de lei, no momento da própria
formação da fazenda de café. Evidenciando, não
só uma simultaneidade posta na e pela forma
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m er cadori a, m as espe ci al m ente , um a copresença extensiva entre campo e cidade, na
medida em que essa produção madeireira, como
condição da expansão do café, passa a ser uma
demanda da e na cidade, expressão de uma
realidade que se efetiva em sua dimensão
social. As necessidades médicas daí oriundas,
graças às epidemias e doenças destacadas pelo
autor, resultantes da migração de insetos antes
habituados ao interior da floresta, apenas
reitera o aproximar de temporalidades distintas
(ciclos naturais e temporalidades sociais da
produção de mercadorias) a se adensarem como
espaço.
A violência expressa na expansão do
capitalismo, no que se considera como zonas
de fronteira 11 , pode ser a revelação desta
contradição da forma que, enquanto tal, buscase superar na sua efetivação têmporo-espacial
j á que, na ant ecip ação da f or ma, a
simultaneidade é a efetivação crítica possível de
seu g estar e nq uant o sociabi l id ad e. As
expropriações, portanto, são combinadas com
subordinações, pois que contemplam, na crise
da forma, a possibilidade sempre crítica de sua
reprodução. Se a expansão se dá também
espacialmente, particularidades na efetivação
de uma sociedade produtora de valor, no caso
brasileiro, estarão presentes, sendo que um dos
pressupostos foi a manutenção da propriedade
privada da terra como elemento fomentador da
reprodução de uma sociedade hierárquica e
assentada na produção de mercadorias.
Esta tese pode bem ser observada na
análise de Caio Prado Jr. a respeito do sentido
da colonização. De forma sintética, a formação
social brasileira estaria, desde sua gênese,
pressuposta pela forma-mercadoria, pois a
constituição do Brasil enquanto sociedade, fezse através de relações sociais de produção
centradas na exportação de mercadorias. As
desigualdades regionais, expostas ao longo
d esta obr a, most ram como que as suas
r espe ct iv as form açõe s, p ovoam entos e
atividades econômicas, tornam-se possíveis ou
não segundo a maior ou menor integração das
mesmas no contexto mercantil colonial.
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Se a forma valor aqui já está presente,
desde a gênese da sociedade brasileira, que a
princípio se constitui como América Portuguesa
(estamos apenas pontuando alguns aspectos
p ar a pode rm os de se nv ol v er m el hor o
argumento) um dos meios, através do qual a
mesma se realiza, é a propriedade privada da
terra, vinculada certamente com a escravidão
que, para Caio Prado Jr., se estabelece como
um a das p oucas i nsti tuições da sociedade
colonial brasileira.
O fato é que a propriedade da terra
torna-se um elemento que integra a formação
social na medida em que ela se estabelece como
um meio de produção da riqueza sob a forma
valor. Se a princípio ela não tem a potência de,
por si mesma, realizar um sentido de riqueza
econôm ica, a sua cond ição como m ei o de
trabalho sob o qual resguarda a possibilidade
de realizar o valor da mercadoria escravo traz
a e la um senti do e conôm ico pol ít ico não
negligenciável. Contudo, tal integração se faz
sob a égide de uma dinâmica mundial, seja
colonial ou não, que se integra à formação
econômica capitalista européia.
Do ponto de vista de uma interpretação
hi st ór i ca f or m at i v a, o p e r í od o co l oni al
caracterizar-se-á como um longo período de
acumulação primitiva européia, contribuindo,
a colônia, com o proce sso d e acumul ação
industrial naquele continente. Marx mesmo já
destacava tal fato em várias passagens de sua
obr a, onde a r e lação e ntr e col oni zação e
industrialização européia permitiria e exigiria
a consideração dos processos coloniais como
que compondo a formação capitalista no seu
aspecto mundial. 12 Tal caminho interpretativo
su sci t ou u m a d i st i nç ão e nt r e ce nt r o e
p e r i f e r i a 13 , se nd o e st a o e sp a ço ond e a
reprodução social da forma valor se faz em
um descompasso em relação às áreas donde
a sociabilidade capitalista teria se difundido,
tese que, em muitos sentidos, coincide com a
no ção d e d e s e nv o l v i m e nt o d e si g ual e
combinado expressa em diferentes obras de
Lenin.
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Isto significa dizer que os processos aqui
f or mados guard am , tant o i nt er na com o
e xt er name nt e, te mp or al id ade s di st intas
fomentadas por uma desigualdade mundial no/
d o pr ocesso d e m od er ni zação. Em out ros
termos, no que toca à discussão aqui posta, a
manutenção da propriedade privada da terra
como elemento constituinte da forma pela qual
a realização do valor se dá no território nacional
p od e conf i gurar est a de si guald ad e dos
processos, sendo que a própria Renda da Terra
pode guardar esta busca de atualização em uma
realidade mundialmente desigual e combinada.
Isto é, na crise imanente da forma valor, a
i ncor poração d e aspe ct os te mp or al me nt e
distintos - Renda da Terra pela lógica industrial
e f inance i ra, por ex e mp lo - e nvolv e um a
simultaneidade determinada por esta crise da
forma já referida. O breve recuo ao período
colonial, justifica-se, portanto, para expressar
como que um sentido posto na gênese de nossa
f or mação
re stabe le ce
se u
se nt id o
e
permanência na reprodução de uma realidade
hodierna. Ainda mais, pode-se argumentar que
passa a ser integrado nessa reprodução dado
o seu momento cuja determinação se faz pela
crise da reprodução. Em outras palavras, a
realização das determinações formais do capital,
do valor, não tem condições lóg icas de se
re al izar a p ar ti r de um pr ocesso t ot al d e
homogeneização. As contradições da forma que,
no pl ano m ai s ex te r no m ostr am- se com o
impossibilidade de realização do lucro, rei nt er pr et am e ab sor ve m, sob as suas
determinações, elementos que passam, então,
a participar, nesta desigualdade, da realização
do moderno e da modernização. Este processo
de
de si guald ad e
do
de se nv olv im ento,
simultaneidade negativa ou atualização técnica,
cor robora
p ara
a
coe x istê ncia
de
temporalidades múltiplas unificadas pela e na
forma valor. Contudo, o ponto de indagação que
se te ce aqui é q ue i st o se faz por um a
configuração crítica desta re-produção, mais do
que por uma determinação reprodutiva, embora
um não se coloque sem o outro. Em termos
metafóricos, pode-se perguntar qual é o lado
d a moed a que se nos ap re senta, de st a
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totalidade. A tese relativa à subordinação da
Renda da Terra camponesa ao capital mostra
as formas pelas quais a propriedade da terra
se reitera na re-produção crítica da forma valor,
efetivando-se como espaço a simultaneidade daí
resultante.
Vale ressaltar que um dos importantes
moment os d e m oder nização do Brasil, em
relação ao capitalismo mundial, deu-se, na
década de 60, pela reunião do grande capital
nacional e internacional com a propriedade
capitalista da terra (OLIVEIRA, 1998 e MARTINS,
1985)
I st o porq ue se o p er í od o de 1 93 0
significou já um processo de nacionalização, isto
é, de fortalecimento do Estado Nacional em
detrimento dos potentados locais, significou um
afrouxamento dos poderes que, localmente,
contr ol av am
as
t ensões
or iund as
da
concentração da propriedade privada da terra.
Desta forma, as tensões relativamente
latentes até então passam a se desenvolver
em forma de conflitos os mais variados. Isto
implica dizer que a distensão destes poderes
locais trouxe ao Estado Nacional contradições
que o mesm o não era capaz de conter ou
contornar.
A formação das ligas camponesas, em
1954, movidas por um aumento no pagamento
da Renda da Terra pelos posseiros, devido a
um aumento no preço do açúcar (ANDRADE,
1998), são um expoente desta realidade, pois
que passam a se constituir de forma regionalnacional. A expansão de outros conflitos ao
l ongo d o t er ri tór io naci onal b rasil ei ro,
concomitantes, também revelam esta potência
subversiva ao Estado e às dimensões urbanoindustriais pelas quais o país passava.
D este m od o, um m om e nt o de st a
integração - constituído aqui o nosso argumento
sob a perspectiva do desenvolvimento desigual
no pl ano d as r el ações i nte rnacionai s - à
re produção do capi tal ism o mundial com a
extensão de políticas públicas integracionistas
e desenvolvimentistas repõe a necessidade de
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integrar a propriedade privada da terra ao
gr and e capi tal nacional e inter nacional. A
militarização da questão agrária 14, portanto,
através da distribuição dos incentivos fiscais que
facilitariam a aquisição da grande propriedade
p ri vada
da
t er ra
p el os
gr ande s
empreendimentos e através da constituição de
órgãos executivos militares para suprimir à força
as te nsõe s sociais, é r ev e ladora d a
incorporação de temporalidades distintas na
r ep rodução, ag or a, d e um capi tali sm o
monopolista mundial. Há, de fato, uma reunião
entre o capital urbano industrial e a Renda da
Terra que irá compor os lucros das grandes
empresas multinacionais.
Contudo, a potência da Renda da Terra
na reprodução das relações sociais de produção,
na expressão de Henri Lefebvre, se expressa
não somente através da incorporação da mesma
a compor o lucro empresarial, na medida em que
a propriedade da terra se torna uma mercadoria,
independente da realização de si como meio de
produção, como pontuamos mais acima. Mas
trata-se de compreender como ela (a Renda da
Terra) passa a compor os pressupostos de uma
reprodução da forma valor que, a partir de um
d ad o mome nt o se d e fi ne p el as suas
determinações de crise. Odette Seabra, em seu
trabalho de livre docência (SEABRA, 2003),
mostra como que a venda (que se dá mais como
e xp ropr iação
da
t e rr a)
atr av és
do
endividamento das populações do cinturão
caipira daquilo que estava se constituindo como
metrópole de São Paulo, constitui uma forma
de a Renda da Terra ampliar os sentidos da
forma valor, ao mesmo tempo que projeta de
forma ilusória uma sobrevida do caipira. Pois que
nesta l óg ica o me smo sub sume -se à
modernização metropolitana. Trata-se de um
processo rentista que constitui, ao que pese a
análi se sob r e a me tr óp ol e , form as d e
reprodução de uma realidade agrária a pôr,
nesta reprodução, a própria incorporação no
urbano. Aqui, ressalte-se o fato de que se o faz
com um sentido ascendente da modernização,
na passagem do XIX para o XX, dado o momento
específico da formação capitalista por que passa
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o f enôm eno anali sado, o q ue se r ed ef ine
quando da passagem do XX para o XXI, como
pontuaremos ao longo deste artigo.
Deste ponto de vista, reata-se uma
dinâmica de extensão dos sentidos da produção
e re-produção do valor no campo a realizar-se
com o questão ag rári a, na me dida em que
promove um processo de monetarização destas
relações, seja de forma completa ou parcial. Sob
o ponto de vista de uma problematização voltase a questionar se a forma pela qual estas
p eq ue nas pr oduções consi d er ad as p el a
g eogr af ia e soci ol ogi a, com o p rodução
cam pone sa, são cap azes d e i nt eg rar a
necessidade da produção de valor, demandada
pela re-produção crítica do capital enquanto
uma lógica socialmente posta. O que implicaria
na compreensão de porque o mesmo se faz
apropriando-se daquilo que lhe é diferente,
incorporando temporalidades distintas que,
nesta m ed id a, re al izam -se abstr at a e
concr et am ent e, com o um a d et er mi nação
espacial do processo em movimento, de modo
a desvendar os sentidos críticos, isto é, de crise
da reprodução que fazem desta incorporação
uma sua necessidade.

A produção de leite na micro-região
d e Se te La goas ( M G) : A I ta m bé e a
Reprodução crítica do capital agroindustrial
leiteiro
A micro-região de Sete Lagoas comporta
21 municípios com uma população aproximada
de 822.379 habitante s, segundo d ados do
IBGE, referentes a 2003, onde a atividade
leiteira nos últimos anos tem aumentado a sua
produção e produtividade. Segundo o Censo
agropecuário do IBGE (apud GALINARI et al,
2002) entre 1985 e 1996 a região passou de
78.387.000 de litros de leite ao ano para
134.382.000 de litros, com um aumento de
58,49% no quociente de sua produtividade. Ou
seja, aumentou tanto em termos absolutos
como em capacidade produtiva.
I st o si gni fi ca d ize r que a p rodução
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m er cant il d o l ei te nesta re gi ão t em se
caracte ri zad o por um a mai or pr esença de
insumos relativos à ordenha, conservação in
locu da produção de leite, além de um maior
consumo de nutrientes alimentícios, através de
complementos alimentícios como a ração animal,
que promova uma qualidade da produção da
matéria-prima leite mais adequada às exigências
de uma indústria produtora de seus derivados,
como a I tam bé , p ri ncip al re ce p tadora d a
produção nessa região, além da Cooperativa
Regional de Produtores de Leite de Sete Lagoas.
O aumento da produtividade do setor
produtivo do leite no Brasil, contudo, deve ser
salientado - ao contrário de uma perspectiva
desenvolvimento-ufanista, que faz a apologia
do profissionalismo e da produtividade - como
conseqüência da intensificação da concorrência
monopolista no interior desse ramo produtivo,
como uma expressão da forma pela qual a
e norm e capaci d ad e pr od ut i va d o capi tal
expande a necessidade de assegurar para si
um a re muner ação que, ao m esmo te mp o,
signifique um aumento da capacidade não só
produtiva, mas que configure a possibilidade de
expansão do montante de riqueza assegurada
nas relações de troca entre produtor e empresa
monopolista. Deste ponto de vista, a expansão
deve ser tanto intensiva como extensiva, o que
ainda implicará na necessidade de uma reflexão
a respeito da Renda da Terra a compor a riqueza
monetária em mãos dessas empresas.
O que se tem é que a intensificação
desta capacidade implica numa necessidade
de asse gurar uma ext ensão tam bém
absoluta
da
r emuneração
destes
investimentos que se configura na extensão
da produção desta mercadoria. Ou seja, a
concorrê ncia
inte r-monopol ista
das
empresas de comercialização do leite implica
na necessi dade da extensão are olar d esta
produção, sendo o Estado de Minas Gerais
um a e x p r e ssão d e st a l óg i ca de t e r m i nad a
pelos nexos da forma valor, por se tratar do
mai or p rodut or d e lei te d a uni dade da
Fe d e r ação.
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Em outras palavras, no que diz respeito
ao mercado interno brasileiro, há que se refletir
sobre a presença de um volume de leite e seus
derivados a partir de uma maior integração do
Brasi l no me rcad o i nt er naci onal, m ai s
especificamente no Mercosul15. Cabe ressaltar
que as principais empresas monopolistas no
Brasil disputam a ordem de 207.393 produtores
com uma produção de 6.060mi de litros de leite,
isto para o ano de 1997 (GALINARI, et al, 2002).
Essa integração é, do ponto de vista da
reprodução ampliada do capital em questão,
uma necessidade de se incorporar cada vez
maiores contingentes de produtores com mais
alt a pr od ut i vi dade p ar a q ue se possa
restabelecer um nível mínimo de reposição dos
investimentos que passam a ser necessários à
remuneração do lucro médio requerido num
aprofundamento do desenvolvimento das forças
produtivas. Estamos aqui salientando, portanto,
que a necessidade de um maior volume do
montante de Renda da Terra reunido em mãos
das distintas empresas, repartido segundo a
capacidade produtiva de seu monopólio na
esfera da produção, repõe as determinações da
forma crítica pela qual a mesma se reproduz.
Sob esta perspectiva, mais do que produzir a
mercadoria própria leite para o processamento
d e se us d er i vados, e st am os di ante d a
possibilidade deste ramo produtivo estabelecerse, a partir da produção propriamente dita, como
um im port ante consum id or pr od ut iv o dos
implementos e insumos agrícolas destinados ao
setor. Sob este ponto de vista temos uma
duplicidade de elementos pressupostos que
colocam, sob distintas formas, a subordinação
da Renda da Terra ao capital da indústria do
leite.
D estaca- se q ue a ne ce ssi dade d e
r em uner ação de um m ontant e d e capi tal
d esti nado ao d esenvol vi me nt o d as f or ças
produtivas - o que, neste caso, envolve o
conhecimento científico químico e biológico que
passa a compor possibilidades de novos e mais
eficientes produtos no mercado - carece, no
âmbito da produção, de uma especificidade da
matéria prima (leite) cujos riscos de produção
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passam a ser i ncorporados como consumo
produtivo dos pequenos, médios ou maiores
produtores16. Isto implica dizer que, no ano de
1 99 8, 4 8,36 % d o núme ro d e p rodutore s
fornecedores à Itambé constituíam-se como
fornecedores de até 50 litros de leite por dia,
35,77% relativo aos fornecedores de 51 a 200
litros e, acima de 200 litros/dia, reúne-se a
produção de 15,87% do fornecimento do leite a
esta empresa. Sendo que os dois primeiros
g rupos comp ort am 9 0,78 % d o volume d a
produção receptado pela Itambé17.
Os anos entre 2000 a 2005, contudo,
parecem indicar uma significativa seletividade
dos produt ores determinada, na esfera da
produção da matéria-prima láctea, isto é, junto
ao produtor, pela queda nos preços do litro de
leite ao produtor 18, conjuminada à inserção
concorr encial da p rod ução d e l ácte os no
mercado sul americano. Deste ponto de vista,
as exigências de uma maior produtividade
tornou não só mais custosa a produção da
m at ér ia-p r im a como, conse que nt em ente ,
redefiniu a faixa de produtores capazes de
fornecer aos atuais custos versus preço ao
produtor.
H á um a necessi dad e cr escente d e
adequação desta produção da matéria-prima
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láctea às exigências do aumento da capacidade
e variedade produtivas na transformação da
mesma matéria. O que significa dizer que, na
obt enção d os p rodut os nece ssár ios à
adequação da qualidade do leite, tais custos
passam a ser incorporados pelos produtores,
que não mais se mantêm no mercado com uma
pequena produção (Cf. Foto 1).
O que se tem, portanto, de um modo
bastante importante, é a formação de um ramo
produtivo cuja característica, enquanto uma
agroindústria é, certamente, a sua participação
não somente no fornecimento da matéria prima
a ser industrializada, mas, especialmente, no
q uant o esta i nte gr ação/subord inação d o
produtor comporta a capacidade de reproduzir
um capital urbano industrial que se configura,
também, como fornecedor de implementos
agrícolas. Estando subordinado a estes dois
p ól os
da
pr odução
ur bano- indust ri al ,
d et er mi nad os
p el a
concorr ênci a
intermonopolista da produção de leite e seus
derivados, redefine-se, assim, a adequação do
p rodutor às ex ig ênci as d a acumulação
empresarial monopolista. A Renda da Terra,
enfim, é disputada tanto à jusante, como à
montante pelos capitais envolvidos neste ramo
p roduti vo, car acte ri zando a e x torsão ao
produtor, necessária a esta forma de troca.
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A forma pela qual a participação do
capital leiteiro no Estado de Minas Gerais tem
se de se nv ol vi d o pode e st ar associ ad a à
movimentação do volume de crédito ao setor
pecuário no que diz respeito aos anos 80.
Segundo NABUCO (1988), o montante de crédito
destinado ao setor agropecuário pode estar
relacionado com a extensão da fronteira agrícola
do próprio Estado, à qual foi incorporado 600
mil ha de lavouras. Com isto, a agropecuária
apresentou um decréscimo do crédito de custeio,
investimento e comercialização até o ano de
1984, com recuperação a partir do ano de 1985,
o que permite a autora dividir a dinâmica da
modernização, nesse Estado, em dois períodos,
já expostos, ou seja, até 84 e posterior a 84.
Sob a perspectiva da pecuária, o volume de
crédito reduziu em 40% em 1980, atingindo
menos de 20% no ano de 1985. O que nos cabe
analisar, portanto, é, até que ponto, a redução
do crédito via Estado, permitiu uma abertura na
p ar ti ci pação d a It am bé , ou m e sm o d a
cooperativa intermediária acima citada, como
fornecedores particulares de crédito, no que diz
respeito à produção leiteira na região em estudo.
Ou seja, até que ponto este retirar do Estado
como fornecedor do capital financeiro não é uma
forma de sua atuação, na med ida em que
possibilita uma integração/ dependência ainda
maior entre produtores e a própria empresa. A
extensão desse crédito pode significar uma
ascensão do capital financeiro a movimentar
formas de produção que o remunere nos seus
diferentes aspectos, seja no fornecimento de
i mp le me ntos, sej a na ind ustr iali zação d o
próprio leite. Destaque-se o fato de que a queda
nos inve st im ent os d o se tor agr op ecuári os
mineiro atingiram especialmente o setor de
custe io, i nv esti me nt o e com er ciali zação
(NABUCO, 1988), o que pode ter propiciado a
expansão deste capital na sua forma específica
com o ag roi nd ústr ia na m ed i da e m que
subordina, tanto via implementos como pelo
processamento da matéria-prima.
Isto significa dizer que a expansão da
bacia e mesmo da produtividade leiteira pode
ser, ao contrário do que parece, uma expressão
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da dimensão crítica da reprodução dos grandes
capitais produtores de leite - e isto justamente
por se constituírem como capitais monopolistas
de dimensões dilatadas - que, assim sendo,
necessitam subordinar a Renda da Terra ao
cap it al , dad o a me nor ne cessi dade d e
investimento, por esta forma, na composição
do que se colocaria como capital próprio da
e mp re sa. A i nt ensi f icação d o nív el d a
concorrência, portanto, reflete uma necessária
ex tensão e intensif icação d a p rod ução da
mercadoria leite para que se possa, dessa
maneira, e stabelecer a reprodução desses
capitais nesse específico ramo produtivo da
economia brasileira. Ou seja, tal expansão,
repitamo-lo, é expressão de uma reprodução
crítica que aparece - no sentido próprio da
aparência - como dinâmica ascendente do
setor em discussão. Isso terá derivações nas
formas mais ou menos violentas, mais ou menos
explícitas de violência que suportará ou não o
pequeno agricultor, na medida em que esta
indústria se efetivará não só pela subordinação
d a Re nd a da Ter ra ao cap it al , mas
especialmente, pela, e por isso, redefinição da
sociabilidade de bairro aí então constituída, pois
a readequação espaço-temporal do produtor
imprime uma razão empresarial à propriedade
que subverte os sentidos de uma sociabilidade
não-monetária.
Expressão dessa dinâmica crítica pode,
inclusive, ser observada na forma descendente
do preço oferecido ao fornecedor entre os anos
de 1994 a 1997 (de 43 centavos, em 1994, para
26 centavos, em 1997) ao mesmo tempo em
que o volume da produção de 1980 para 1998
passa de 11.162 mi de litros para 20.088mi de
litros19. Ou seja, ao mesmo tempo em que as
empresas receptadoras de leite tiveram um
volume maior de captação da Renda da Terra,
através do trabalho no campo, precisaram,
ainda assim, aumentar a taxa de Renda da Terra
que em suas mãos estiveram detidas. Assim, o
aumento da necessidade de remuneração do
capital de tais empresas aponta para uma
perspectiva reprodutora crítica destes mesmos
capitais. Os limites e contradições postos pela
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lógica produtora de valor são contornados, mas
não superados, nas formas mais ou menos
expropriativas que tal capital se efetiva na
relação entre trabalho, Renda da Terra, lucro
médio e acumulação capitalista, determinada,
p ossi ve lm e nt e, p el o nív el nece ssár io d e
remuneração de um capital que não se limita
mais aos estr eit os p adrões de um capit al
produtivo. O crédito aí presente evidencia a
extensão do capital financeiro em busca de uma
r em uner ação cuja p ar ti ci p ação d o se tor
produtivo pode, contraditoriamente, dilatar a
dimensão daquele que busca se remunerar. Ou
seja, o próprio capital financeiro estende sua
p ar ti ci pação, de te rm i nand o as form as d e
r ep rodução e e xp onenci al i zand o o que
chamamos de reprodução crítica! Os termos de
com o isto se d á ve re mos na anál ise dos
investimentos de uma empresa específica, a
Itambé, maior cooperativa receptadora de
Minas Gerais.
Emb or a est ej am os nesse mome nt o
refletindo sobre dados relativos ao Brasil,
considere-se o rebatimento dessa produção no
Estado de Minas Gerais, dado ser este último o
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Estado de maior produção leiteira no país. O
atual nível de desenv olvimento das forças
produti vas neste ram o produtivo p ode ser
obse rvado, segundo as mesmas fontes, já
cit ad as, a par ti r do í nd i ce r el at iv o à
produtividade por vaca ordenhada no Brasil.
Trata-se de uma variação sempre ascendente,
ao longo dos anos de 1970 a 1996 de 100 (ano
base de 1970) para 193. Ou seja, uma quase
dup licação da prod utiv idade no âmbito da
ordenha ao longo de 26 anos, sendo que entre
75 e 80 tem-se um salto de 113 para 138, no
índice de produtividade. Em termos absolutos,
trata-se da passagem de 678 litros vaca/ano,
em 1970, para 1.307 litros vaca/ano, em 1980.
Para os dados relativos ao município central da
micro-região em estudo, observa-se que em
2003 de 4.122 vacas ordenhadas em Sete
Lagoas, pôde-se obter 10.818.000 litros de
leite, o que resulta numa média de 2.624 litros
de leite ao ano por vaca. O que evidencia um
crescimento na capacidade produtiva da matéria
prima do setor ao longo das décadas. Os dados
abaixo mostrarão a produtividade por vaca nos
municípios que comportam a micro região de
Sete Lagoas:
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Se há aqui a p ossi bi l id ad e já d e
apontarmos para o fato de que a subordinação
d a Re nd a d a Te rra ao capi tal r ev el a a
importância da pequena propriedade junto à
reprodução dos capitais monopolistas urbanoindustriais, como aponta, por exemplo, Amin e
Vergopoulos (1986), de modo a compreender a
integração da pequena produção à reprodução
geral da sociedade, cabe ainda estabelecer, a
partir daqui, a relevância da Renda da Terra,
nesta subordinação, para a expansão possível
de um capitalismo crítico. Isto significa pensar
sobre as determinações da questão agrária para
com a reprodução do capitalismo em sua versão
a mais dinâmica, isto é, a mais crítica, expressa
p el a sua e norm e cap acid ad e p roduti va.
Destaque-se que a presença entre pequenos e
g rand es
p rop ri et ár ios
e st ab el ece
a
possibilidade de se analisar, sob o enfoque da
composição da Renda da Terra o papel que daí
deriva a formação tanto da Renda da Terra
D if er encial como aq ue la re lati va entr e a
diferença da composição orgânica do capital
entre a agricultura e indústria. O que sugere
derivações importantes para a compreensão do
que, a partir do monopólio da indústria leiteira,
pode-se constituir como a questão agrária na
sua especificidade brasileira.
Do ponto de vista da produção de leite
no Estado de Minas Gerais e da capacidade que
este capital agro-industrial tem de se reproduzir,
d ev e- se
d estacar
q ue
a
análi se
da
movimentação da principal receptadora de leite
no Estado de Minas G erais, a Cooperativa
Central dos Produtores de Minas Gerais Ltda
(Itambé), revela algumas das contradições que
faz da própria Renda da Terra uma necessidade
d e sua re p rodução. Não se t r at a aq ui ,
evidentemente, de traçar parâmetros históricos
da própria empresa, mas de observar os limites
do processo geral de acumulação que a mesma
pode permitir observar, embora a análise aqui
possa ser verdadeira exclusivamente para com
a mesma empresa citada.
A análise de 15 anos de seu processo
de acumulação (1989-2005) é reveladora dos
limites encontrados pelo próprio capital e,
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portanto, de sua reprodução ampliada. Ou seja,
a forma pela qual se dá a reposição ampliada
de seus pressupostos não vai sem dificuldades
que passam a incorporar, como iremos em breve
expor, tanto elementos do capital financeiro
como a própria Renda da Terra.
Destaque-se, em primeiro lugar, que os
níveis de investimento da empresa em questão,
ao longo do período em análise, aumentam da
casa de 71 mi de Reais em 1989 para 988 mi de
Reais em 200520. Do ponto de vista do montante
total de investimentos realizados, tem-se uma
multiplicação a 13 vezes, ao longo de 15 anos
d e acum ul ação. C ontudo, a análi se m ai s
apr ox im ada
da
com posi ção
d este s
investimentos revela que a percentagem de
cap it al inve st id o p or t e rcei ros, isto é ,
empréstimos, aumenta sua participação na
medida em que novos investimentos vão se
tornando necessários para a manutenção da
reprodução ampliada deste capital. Assim, se
em 1989 a empresa mantém uma percentagem
de capitais de terceiros por volta de 24,7% do
total de investimentos, este montante tende a
um crescimento constante, excetuando os anos
de 1992 e 1993, cujo índice de acumulação foi
negativo, isto é, significou uma perda, sendo
que no ano de 1999 este capital externo, isto
é , incl uí do no cap it al de i nv est im ento d a
empresa a partir do setor financeiro, atinge
quase a metade do montante de investimentos
da empresa, ou 43,84%. Já em 2000 e 2001 a
participação de capitais de empréstimos no
de senv olvi ment o das forças produti vas da
e mp re sa r ep re senta ( ou se ja, tant o nas
i nd ústr ias
t ransform ad oras
como
no
e mp re endi m ento d e cap tação d o le it e) ,
respectivamente, 55,44 e 55,73%, a evidenciar,
dentre outros elementos, que o processo de
acumulação d este cap i tal espe cíf ico não
comporta um montante suficiente que, por si só,
sej a capaz d e re por os se us p rópr ios
p re ssup ostos. A ex pansão de seu p ar que
industrial, mostra-se, contraditoriamente, como
uma i nsuf ici ênci a de seu pr ocesso d e
acumulação gerar a sua reprodução ampliada.
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Trata-se de um montante que permite
uma dada confiabilidade de empréstimo que faz
o capital a juros participar dos investimentos
necessários para que a empresa mantenha sua
competitividade e seu padrão de acumulação
no mercado nacional. Pode-se ainda derivar
daqui que a necessidade de ampliação de sua
capacidade produtiva, especialmente no que diz
respeito à produção de derivados, se estabeleça
com ant er i or id ad e d e se u inv esti me nt o
precedente permitir tal investimento. Assim, as
transformações no processo geral de produção,
isto é, o desenvolvimento social total das forças
produtivas, incluindo-se a ciência química e
b iológi ca
como
p ar te
p r of undame nt e
p ar ti ci pante d este p r ocesso, atr av és d a
transformação do leite em seus derivados, exige
uma variedade de produtos e uma capacidade
de produção que se estabelece anteposta à
p rópr ia capaci dade de i nv est im ento d a
empresa, ou seja, a inovação produtiva - graças
àquilo que Marx denominou de trabalho social,
constituinte da Grande Indústria - antecede a
própria capacidade de reprodução. Em outros
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termos, a expansão do capital aqui em análise
reflete, por assim dizer, os limites da acumulação
mais do que a potência deste capital mesmo,
trata-se daquilo que buscamos evidenciar como
uma r ep rodução no inte ri or da cri se d a
reprodução, ou ainda, de uma reprodução crítica,
ai nd a q ue am pl iad a. Se conside rarmos os
períodos de 5 anos como de renovação de suas
forças produtivas, os mesmos seguem, como já
o d em onst ram os, um a se mp r e constant e
cre scente
p art icip ação
d o cap it al
de
empréstimos para que a mesma reprodução
ocorra, permitindo compreender a possibilidade
de que a renovação das forças produtivas se
dê pelo desenvolvimento geral do setor que
pressiona esta antecipação do próprio conceito
(reposição posta dos pressupostos sem de fato
se ef et iv ar ) cuj a ex pr essão se dá p el a
participação do capital financeiro como elemento
viabili zador desta ne cessidad e. Ve jamos o
gráfico 1, que representa esta participação de
cap it al p róp ri o e de te rcei ros e m valore s
absolutos:
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O biênio de 2004 e 2005 expressa de
modo flagrante a necessidade de participação
d este s cap it ai s de em pr ésti m o, ond e a
imobilização de capital próprio passou de 109,64
para 190, 95%21, ou seja, uma evolução de mais
de 90% desta imobilização para a ampliação de
seu parque industrial cuja participação de outros
capitais na renovação de sua capacidade de
transformação atinge mais de 75%, resultada
de investimentos em duas novas unidades, uma
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, outra em
Goiás. Em outros termos, a participação de
capitais de terceiros, isto é, de empréstimo, é
diretamente proporcional à necessidade de
r enov ação d e sua cap acid ade p roduti va,
revelando, como já o dissemos, a insuficiência
do processo de acumulação para corresponder
à capacidade de acumulação geral do capital.
Não se trata aqui apenas de observar que o
cap it al d e e mp ré st i mos, nos te rm os d a
discussão do capital a juros, do terceiro volume
d’ O Capital, constituir-se como um superar de
uma etapa que adianta a produção capitalista
propriamente dita22, mas sim, especialmente, de
evidenciar a presença estruturante deste capital
como forma de reposição de seus pressupostos,
o que mostra que tal reposição é, efetivamente,
fictícia, isto é, ocorre de modo não efetivo, a
remunerar um capital cuja produtividade é
determinada pela capacidade média social de
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produtividade impulsionada, agora, pela fixação
dos juros bancários. Ou seja, o empréstimo
bancário implica uma adequação da empresa a
uma produtividade social média e sua expansão
significa, a contrapelo, a remuneração deste
capital, mais do que o seu próprio. Sugere-se,
f al em os com pr ecaução, que a “ saúd e
financeira” da empresa passa a se constituir
como capacidade de pagar empréstimos a longo
prazo, mas que a própria condição geral da
p roduti vi d ad e soci al ex ig e se m pr e novas
participações de capitais de terceiros, tornando
a reposição ampliada dos pressupostos do
capital uma determinação do capital a juros.
Assim, observa-se, de um ponto de vista
da própria composição da Renda da Terra a este
capital um aumento substancial de sua massa,
nos termos da seção VI do 3 o. volume de O
Capital, passível de ser observada através do
crescimento da captação do leite. Ou seja, em
1991 a maior receptadora de leite do Estado
de Minas Gerais atinge a ordem de 146,1 mi de
litros de leite, passando em 2001 para 843,2
milhões de litros e atingindo a casa do bilhão
de litros em 2005, quando do funcionamento
d a fábr i ca d e Ub e rl ândi a, que pe r mi ti u a
ex te nsão de suas at iv idade s no Tr iângulo
Mineiro. O gráfico 2 contribui para analisarmos
e st a asce nsão da cap t ação d o l ei te p el a
Cooperativa Itambé:
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Ou seja, do ponto de vista da massa de
captação de valor pode-se observar um real e
importante crescimento através do volume de
matéria-prima captada, contudo, possivelmente,
a taxa de remuneração deste capital através
d este g anho não corr esponde aos nív ei s
exigidos pela massa de investimento destinada
ao aume nt o d esta m esma capt ação e ou
transformação industrial da matéria prima. Ainda
que se possa estabelecer uma extensão do
montante de valor através da Renda da Terra,
os pr eços f inais, se jam cre scente s
ou
constantes, não são suficientes para remunerar
os níveis de investimentos necessários em
forças produtivas. Assim, a produtividade do
capital é proporcionalmente menor do que a
massa de Renda da Terra obtida para remunerálo, ainda que, como observamos no gráfico sobre
cap tação de l e it e, o seu mont ante sej a
ascendente. Ou seja, ainda que aumente a sua
produtividade, os custos para isto se realizar
são maiores do que a massa de Renda da Terra
daí resultante seja capaz de remunerá-lo. O que
buscam os d estacar é que, e nf at izem os, a
e xt ensão da Re nd a da Ter ra como alg o
e st ruturant e, isto é , ne cessári o e não
contingencial, à reprodução do capital urbano
industrial, seja na forma de monopólio, seja na
forma de remuneração do capital financeiro, é
r ev el ad or a d e um a re p rodução crí ti ca d o
conceito de capital, o que faz, de fato, a sua
verdade conceitual. Se a Renda da Terra é
determinada como necessidade de sobrelucro
por sobre o lucro, como evidência de uma crise
de acumulação, pois que aqui revela-se que o
lucro não é mais suficiente, trata-se, neste caso,
de um aprofundamento das determinações
críticas quando da insuficiência do sobrelucro
p ar a com essa re mune ração. Em out ras
palavras, a metamorfose do sobrelucro em renda
fundiária, como temos insistido, não compõe a
reprodução dos pressupostos, tornando, tal
reposi ção, uma f icção efet ivada, enq uanto
ficção, pelo capital a juros.
Marx, no terceiro volume d’O Capital,
mostra como que a Renda da Terra, ao se
constituir como sobrelucro pode compor distintas
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formas de combinação na relação entre seu
custo de produção, preço de venda e o montante
de sua produção que geraria, nesta relação, a
taxa de sobrelucro ou taxa de Renda da Terra.
Os casos analisados pelo autor são o de preço
d e ve nd a d ecre scent e ou constant e. N o
primeiro, os solos menos férteis tendem a não
mais compor a possibilidade de produção, pois
que, com preços decrescentes o próprio lucro
fica comprometido. O que se tem, contudo, é
que mesmo com investimentos duplicados de
capital na produção agrícola e com um aumento
conseqüente da massa de produtos e de Renda
da Terra em produtos, a Renda da Terra em
dinheiro, libras esterlinas no caso analisado pelo
autor, implica numa redução, é o que se pode
averiguar no confronto entre as tabelas I e IVb,
desta seção d’O Capital23. Ou seja, mesmo com
um grande aumento do montante da renda em
produtos, o resultado disto, em termos de valor,
não compõe a possibilidade de compensação
d os i nv esti me ntos re al izados para e st a
e xp ansão. Um a das conse quências de st a
realidade é, justamente, o fato de que os solos
menos férteis, solo A, passam a não mais se
constituir como solos produtivos, do ponto de
vista de uma produção capitalista, de modo que
o solo regulador do preço passa a se constituir
como o solo B, segundo pior solo, o que implica,
consequentemente, numa redução da renda,
como sobrelucro, obtida a partir de um solo cujo
custo d e p rodução m enor p e rm it e um a
composição menor de Renda da Terra para
outros solos.
O que temos, no caso em análise é que,
igualmente, os produtores de menor rendimento
tendem a deixar o mercado dado o preço menor
p ag o ao p rod ut or, mant end o ap enas os
p rodutore s d e maior r endi m ento q ue ,
igualmente na análise de Marx, já satisfazem o
m er cado, de vi d o a maior p roduti vi dade .
Contudo, isto não se dá pelo preço de venda
decrescente, mas especialmente, pelos custos
determinados pelo desenvolvimento das forças
p roduti vas q ue , em t e rm os d e r esul tado,
equivale a um preço decrescente ao consumidor
final. Isto implica que, apesar de a massa de
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r enda ser maior em te rm os d e p roduto,
enquanto valor monetário a mesma se reduz
nas mãos da empresa monopolista.
Tem-se o estabelecimento, portanto, do
desenvolvimento desigual entre capital urbano
industrial - transformador do setor agrícola da
agroindústria - e produção agrícola, que põe
uma necessid ad e se m pr e cr e scente d e
aproximação dos níveis de produtividade deste
último para que a remuneração se o faça
atrav és d a Renda d a Ter ra, m as cuj a
capacidade produtiva do setor propriamente
industrial sempre a põe como insuficiente para
sua p rópr i a re mune r ação. Ist o como um
fenômeno próprio de um momento em que há
um encurtamento do tempo de investimento no
desenvolvimento das forças produtivas, antes
mesmo que a remuneração do investimento
anterior se o faça de modo completo, o que
permite a participação do capital financeiro
como determinação desta reposição fictícia. Do
ponto de vista do produtor, isto se revela como
seletividade e endividamento, pois tem de estar
sempre inovando para remunerar um montante
cada vez maior à empresa captadora, também
endividada.
Assim, não é surpreendente que a
própria empresa utilize parte de seu capital
p ar a ab sorv er sua re mune r ação no se tor
f inance ir o. São 10 7 m il hões d e r eais d o
exercício de 2005 24 que constituíram sobra
líquida, a buscarem aplicação no mercado
financeiro. Ou seja, a sobra líquida corresponde
a 107mi por 988 bi na relação com capital total
investido a longo prazo, ou 107 mi por 743,4
bilhões, na relação do capital investido, de
empr éstimo, a longo prazo. Ou seja, 107
milhões de sobra remunerar-se-ão no mercado
financeiro como uma das formas de pagar um
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capital 9,2 vezes maior cuja maior parte foi
obtida através de em préstimos a juros de
mercado. Trata-se de um capital financeiro
constituindo possibilidade de pagar um outro
cap it al f i nancei ro, ou se ja, nem t od a
constituição do capital se explica pela produção,
ou ainda, se se quiser aprofundar a assertiva,
a p rópr ia p r od ução p er de potê ncia d e
determinação da forma na reposição do capital.
Há ainda que se destacar que a abertura
de novas áreas produtora permite compor um
diferencial de produção e de produtividade cuja
resultante irá constituir um dos pilares da
atividade monopolista que é a política de preços,
o que terá importância fundamental para a
com pr ee nsão da Renda d a Ter ra q ue se
incorpora à produção industrial da empresa não
só como f orm a de r e dução de cust os d a
pr od ução de m at ér ia pr im a, – at ravé s da
exploração da pequena proprie dade - mas
também como forma de captação de valor pelo
d if er enci al
da
p rod ut iv id ade ,
o
que
fundamentará a própria política de preços,
e xp li ci tando os aspe ctos cr ít i cos de st a
reprodução. Assim, não se trata apenas de uma
extensão e intensividade da produção leiteira,
de mand ad a a p oste r iori pe la capacid ad e
produtiva transformadora do monopólio, mas
especialmente de reduzir de modo total (isto é
em todas as áreas produtoras) e de forma
relativa (ou seja, apropriando-se do diferencial
de produtividade como forma de incorporar
maior valor no preço final do produto) os custos
desta reprodução total do capital. A política de
p r e ços ao p r o d ut o r é i nd i cat i v a d e s t a
estratégia de acumulação que fundamenta o
próprio sentido do monopólio. Observemos a
e v ol ução d os p r e ços no Est ad o d e M i nas
Gerais no gráfico 3:
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D esta f or m a, p od em os ob se rvar,
segundo gráfico apresentado, dois aspectos
importantes em relação à empresa que nos é
obj et o de anál ise. U m pr i me ir o é que o
cre scim ento de seu p ar que i nd ustr ial
corresponde, no período de 2000 a 2007 a uma
diminuição global, no Estado de Minas Gerais,
do preço do leite pago ao produtor. Ou seja, no
m om ento d e d esenvol vi me nt o d as f or ças
pr od uti vas ou de rep rodução am pl iad a do
capital, o preço ao produtor diminui, seja pela
concorr ênci a, se ja p el a necessi dade d e
pressionar a diminuição dos custos da matériaprima para aum entar a m argem de ganho
necessári a no âm bi to d o aum ento d o
endividamento pelos motivos já expostos. Não
obstante esta queda geral, as principais áreas
de cap tação da I tam bé , Bel o H or izont e e
Triângulo Mineiro, apresentam os menores
preços por litro pagos ao produtor em todo o
Est ad o, e sp ecialm ente a p ar ti r dos novos
investimentos já citados (2004 e 2005) quando
coincide uma queda geral do preço ao produtor
no Estado. Isto pode nos indicar uma redução
de sua capacidade de pagamento - liquidez
geral - como resultante da incapacidade de a
Renda da Terra cobrir os investimentos em
capital. Ou seja, embora a massa de Renda da
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Terra aí seja ascendente; proporcionalmente ao
i nv esti me nt o e xi gi do p ar a a cap tação e
t ransform ação de ssa me sma m assa, o
crescimento é negativo, isto é, pode crescer, mas
sempre menos e cada vez menos do que a
pr opor ção exi gid a para a r emuneração do
capital. A Renda da Terra não corresponde às
exigências de remuneração do capital global da
empresa, de modo que sua crescente expansão
é fundamentada numa reprodução crítica de seu
capital, expresso na importância que o capital
financeiro adquire como componente de sua
acumulação/endividamento, tornando sinônimos
categorias antepostas, de modo a expressar os
sentidos de uma reprodução ampliada e crítica
do capital. Nos termos de Marx, não é o capital
que explica a Renda da Terra, mas a existência
da Renda da Terra que explica sua expansão
no campo. Vale ainda destacar o fato de que a
d if er enci ação d e pr eços ao pr od ut or, com
flagrante desigualdade entre a tendência geral
de queda e a ascensão na área do vale do Rio
D oce, p od e, não o sabe mos com cer te za,
significar um acrescentamento de Renda da
Terra, na medida em que o alto preço desta área
pode nivelar-se como custo geral da produção
- sem de fato o ser - repassado ao preço final
das mercadorias. Isto feito, teríamos duas vias
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de realização da Renda da Terra como forma de
fomentar a precária remuneração do capital.
Uma através dos preços ao produtor, outra,
através dos preços ao consumidor final 25.
Do ponto de vi st a d o p rod ut or, a
tendência é a de se acentuar a seletividade, ou
seja, só os mais produtivos e os que produzem
maior montante de leite poderão fomentar os
p rópr ios
inv esti me nt os
na
ord enha,
assalariamento, implementos, dentre outros.
Isto é, a faixa de produtores que está entre 25
e 3 00 l it ros p or d ia t end er á a te r um a
p ar ti ci pação m enor no m ontant e d e le it e
captado por essas empresas, pois os custos do
capital financeiro, mediados pela ampliação do
capital industrial do monopólio, acabam por
rebater no produtor através da política de
p re ços e d a ne ce ssi dade d e aum ento d e
produtividade. Se a média do Estado de Minas
Gerais cai, em 1999, de R$ 0,62 para R$ 0,51, o
preço do litro de leite pago ao produtor, em 2007,
as áreas de maior receptação da Itambé, Belo
Horizonte e Triângulo Mineiro, já mencionadas,
têm um decréscimo médio anual no preço ao
produtor de R$ 0,57 para R$ 0,47 entre os anos
de 2001 a 2006, respectivamente, estando, a
partir de 2004, abaixo da média do Estado e
com um crescimento negativo contínuo do
preço26. No caso do Triângulo Mineiro a queda é
de R$ 0,57 para R$ 0,50, no mesmo período,
respectivamente e sob as mesmas condições
descendentes. Ou seja, a parte que cabe ao
produtor no pagamento dos investimentos da
ampliação do monopólio tem significado um
montante maior, ainda que insuficiente, para as
necessidades de um capital que, ao que tudo
indica, antes mesmo de sua remuneração tem
que se renovar. Neste sentido, podemos afirmar
que as dimensões do capital financeiro acabam
por ser os elementos mais explicativos daquilo
que compõe a mobilidade deste capital em
termos de expansão areolar. Assim, como temos
buscado argumentar, a expansão da massa de
capital pode coincidir com os sentidos críticos
da reprodução deste mesmo capital, embora
apareça como expansão ascendente do capital.
Trata-se, por assim dizer, não de uma crise de
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produção do capital, isto é, de uma massa de
mercadorias maior do que a capacidade de
consumo, mas de uma crise de acumulação, ou
seja, os níveis de investimentos exigidos não
correspondem à remuneração possível desses
mesmos investim entos, tor nando o capital
financeiro o elemento determinante de sua
reposição. Desta maneira, cabe comentar que a
política de preços, quando utilizada como uma
forma de aumento da remuneração do capital,
de modo estruturante, implica numa explicitação
de que a própria produção do valor não é mais
suficiente para se fomentar como determinante
no pr ocesso d e acumulação e me sm o
reprodução da sociabilidade capitalista. Daí a
própria Renda da Terra, quando participante do
capital produtivo e, no caso, financeiro (através
de empréstimos de terceiros) evidenciar, em sua
incorporação, aspectos críticos da reprodução,
especialmente porque ela (a Renda da Terra)
se efetiva numa diferença de preços cujo tributo,
como be m o sabe mos, é pag o p or toda a
sociedade. Ou seja, os níveis de acumulação
passam a ter a participação dos preços como
el eme nt o m ais im por tante , t alv ez, p ara a
acumulação do que a própria produção de valor,
e mb or a am bos se comp onham , ai nd a que
reunindo descontinuidades. 27
Marx já afirmava que, embora o preço
se apresente como a régua do valor, isto é,
aquilo que o expressa, ao se constituir como
linguagem da mercadoria, a relação de troca
com o dinheiro, antecipa, como preço, o valor
que na f orma de me rcador ia pode captar,
evidenciando uma medida necessária a uma
sociabi li d ad e se m me d id a. Assi m, ao se r
expoente do valor e expoente de sua relação
de troca com o dinheiro, não é correto que a
sua
r el ação
com
o
di nhe ir o
se ja,
necessariamente, uma exposição de seu valor,
de modo que, enquanto expressão de valor
pode, contraditoriamente, realizar a posteriori
uma relação de valor: Assim:
“Com a transformação da grandeza de valor em
preço, essa relação necessária aparece como
relação de troca de uma mercadoria com a
mercadoria monetária, que existe fora dela. Mas
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nessa relação pode expressar-se tanto a
grandeza de valor da mercadoria como o mais
ou o menos em que, sob dadas circunstâncias,
el a é ali enáve l. A possib ili dade de uma
incongruência quantitativa entre o preço e a
grandeza de valor ou da divergência entre o preço
e a grandeza de valor é, portanto, inerente à
própria forma preço. Isso não é um defeito dessa
forma, mas torna-a, ao contrário, a forma
adequada a um modo de produção em que a
regra somente pode impor-se como lei cega da
média à falta de qualquer regra.” (Marx, 1988,
Vol. I, p. 91)
O preço, de resultado, transforma-se em
condição, em medida do valor a ser captado pela
mercadoria. O ponto, contudo, é compreender
o momento em que a produção de valor toma
uma importância menor do que a diferenciação
do preço (condição da própria Renda da Terra).
Assim, pode-se dizer que a Renda da Terra,
ainda que se efetive, no seu sentido categorial
como sobrelucro do capital, esta transferência
ao montante da acumulação da empresa não
condiz, como já discutido, com as necessidades
de remuneração de um capital sempre carente
de
novos
i nv esti me nt os,
d ad o
o
desenvolvimento social das forças produtivas do
capital ao qual a própria agroindústria do leite
é participante.
Assim, os níveis de investimento no
d esenvolv i me nt o das f or ças p roduti vas
cam inham num
m ontant e absol ut o e
proporcional ao patrimônio total da empresa,
num a curv a sem pr e asce nd e nt e, d ad a a
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necessi dad e de ade q uação de sua força
produtiva aos parâmetros gerais das forças
produtivas da sociedade, resultante isto, como
já o expressamos mais acima, da constituição
do trabalho social como aprofundamento da
divisão social do trabalho, neste momento
e sp ecíf i co d e re p rodução d o capi t al ismo,
enquanto uma sociabilidade específica.
Em cont rap ar ti da aos ní ve is d e
investimento em capital constante, tem-se a
diminuição da liquidez (Gráfico 4), isto é, o
montante monetário disponível no interior da
empresa, de modo que a sua disponibilidade
de pagamento tende a uma diminuição, o que,
do ponto de vista dos preços ao produtor do
litro de leite, contribui significativamente a esta
tendência geral de queda, como demonstramos
no gráfico sobre os preços. Se a noção de
patrimônio líquido, contudo, refere-se apenas
ao montante de capital monetário, é certo que
esta porcentagem é maior do que o próprio
gráfico evidencia, pois não estão computados
nesses dados o patrimônio que corresponde ao
capital constante propriamente dito, porém, a
evolução das duas curvas são reveladoras da
i mp or tância
que
a
ne cessi dade
de
inve st ime nt os te m para a manutenção da
reprodução do próprio capital. Se a remuneração
deste capital não corresponde aos níveis de
investimentos, temos, assim, um preenchimento
desta ausência através de um capital financeiro
que ficcionaliza, na expressão de Robert Kurz
( 20 04 ) port ant o, a p rópr i a ex pansão,
fund am entand o a aparê ncia ex p ansiv a
ascendente do próprio capital.
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Ainda cabe salientar que os níveis de
investimento sempre crescentes de capital
próprio apresentam uma constância, senão
redução, do próprio percentual de retorno do
que a economia política da empresa chama de
retorno do ativo operacional médio, ou seja, tratase de observar daquilo que foi investido (ativo),
quanto retornou em termos de rendimento deste
capital (cf. gráfico 5). Observa-se, assim, que
este retorno, apesar do sempre constante
crescimento dos investimentos tem oferecido um
percentual decrescente no período em análise,
com variações abruptas que em texto não
comentaremos sobre índices financeiros da
empresa. Assim, para o ano de 1989, quando
se tem 38% de imobilização de capital este
retorno está em 35,8%, reduzindo, a medida
em que os investimentos em desenvolvimento
produtivo vão se ampliando. Em 2001, por
exemplo, quando possivelmente começam os

investimentos para a ampliação das novas
f áb ri cas, q uando se at ing e 88 ,1 1% d e
imobilização, este retorno reduz-se a 0,44%, o
q ue m ostr a uma r ed ução se nsív el na
remuneração dos investimentos, reduzindo a
disponibilidade de capital para pagamentos,
dentre outros, do próprio produtor. Se isto se
constatar como uma tendência geral do capital
agroindustrial, tem-se, então, a revelação do
aprofundamento da contradição entre capital e
trabalho, donde este último, como substância
do valor, é relativamente insuficiente para a
reprodução da sociabilidade posta, o que nos
r em et e ao ar gume nt o d as d et e rm inaçõe s
financeiras desta reprodução comentadas mais
acima. Ainda que a participação da Renda da
Ter ra sej a si g ni fi cati va como f or ma d e
remuneração, o sentido é de insuficiência para
a reposição de seus pressupostos.

A distinção na capacidade produtiva entre
agricultura e indústria, posta num mesmo ramo de
atividade, refere-se, portanto, a um desenvolvimento
desigual entre os momentos componentes do setor
que integra o que temos aqui chamado de
agroindústria28. Como aponta Guimarães (1982) o
complexo agroindustrial caracteriza-se não pela sua
enorme capacidade produtiva, mas especialmente

porque tem, à jusante e à montante da produção
agrícola, propriamente dita, duas indústrias que
determinam, sob diferentes aspectos, a intensidade
da produção no campo. No primeiro caso, temos a
indústria fornecedora de implementos e, no
segundo, a processadora da produção que consiste,
com frequência, na produção de produtos
alimentícios.
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Portanto, a novidade desta nova forma
de produção consiste justamente no fato de que
a agricultura, ou melhor, a produção agrícola
passa a ser consumidora produtiva dos bens
industriais que aí se realizam como implementos
e insumos agrícolas. Nesta nova perspectiva, a
Renda da Terra passa a compor a remuneração
desses capitais, com frequência, multinacionais.
Ressalte-se o destaque de Arg emiro Brum
(1988) ao evidenciar que o início da expansão
agroindustrial no mundo, deu-se a partir de um
grupo econômico norte-americano (Rockfeller),
a demonstrar a necessária internacionalização,
através da produção agrícola, que as economias
nacionai s e re gi onais p assam a t e r ne st e
contexto de re-produção dos capitais financeiros
e industriais. Note-se, ainda, a partir deste
autor, a participação do Estado Nacional, não
só no financiamento de momentos da produção,
na isenção de taxas de importação e expansão
d esse s cap it ai s, m as, e sp ecial me nt e, na
inserção da ciê ncia, atrav és de seus m ais
diversos institutos de pesquisa e tecnologia
direcionada à agricultura, como força produtiva.
Esta extensão das relações de produção sob a
lógica e a égide do capital, ao que pesem as
suas distinções nas áreas incorporadas - o que
por si só constitui a condição de objeto de
pesquisa - confere a realização do próprio
conhecimento como força produtiva. Não se
trata apenas de expressar esta realidade, mas
de conferir o envolvimento do trabalho social
como necessidade da realização ampliada de
sua reprodução e, por isso mesmo, crítica.

nacional, na medida em que a produção daí
derivada iria compor o que o próprio autor
consi de ra como a i nt e rnacional ização d a
economia brasileira.

A posição da realidade agrária brasileira
na realização de uma reprodução mundial do
capital se torna possível justamente quando da
maior intervenção do Estado no interior da
r eali dade naci onal . A p rópr ia passag em ,
seg undo
obser va
Ag ui ar
( 19 86 ),
do
D ep ar tame nto N acional d e Pesquisa e
Experiência Agropecuária, para, na década de
6 0, sob o re gi me d it atori al , o d o Pl ano
Est raté gi co de D ese nv ol vi me nto, é um a
evidência d e que a intervenção estatal na
produção nacional direcionava um novo papel
d a ag ri cul tura q ue p unha, seg und o nossa
avaliação, novos sentidos à questão agrária

Não obstante este aspecto, a formação
do monopólio agroindustrial compõe uma troca
entre agricultura e indústria, nos termos de um
consumo p rodut iv o, ond e a d if er ença d e
produtividade entre o capital urbano e industrial
irá compor a renda absoluta da terra, nos
termos da análise de Marx em seção d’O Capital,
já indicada. Trata-se de observar como que as
relações de troca capital industrial, insumos e
implementos, irá permitir a formação de um
p re ço m éd io onde , em cond içõe s não
monopolistas, estabelece-se acima do preço de
produção dos produtos agrícolas, produzidos
para o mercado, certamente. Neste preço médio

Em outros termos trata-se de constituir,
na forma do que o próprio autor em questão
nomeia, um pacote tecnológico onde crédito,
pesquisa e agricultura, irão se integrar num
i mp or tant e p ap el , para a ex te nsão d a
realização, através da produção agrícola, na
reprodução internacional do capitalismo. Tratase, enfim, da expansão da agricultura, como
consumidora de produtos e insumos modernos
destinados à realização da agricultura para
exportação, onde a própria criação da Embrapa,
em 1972, compor ta um dos momentos de
realização desta possível inserção do Brasil na
reprod ução geral da socied ade capitalista,
agora, incluindo-se aí a produção agrícola e
trazendo novos elementos à questão agrária
brasileira. Isto é, não se trata exclusivamente
d e comp re end er uma f or ma de p rodução
segundo o ritmo e ou padrão produtivo da
indústria no campo, mas, especialmente de
compreender como que, na extensão de vastas
áreas de produção monocultora, a composição
d as d ist intas re ndas da te rr a, aq ui , por
enquanto, a renda diferencial, irá ser disputada
por diferentes capitais urbanos industriais, à
montante e à jusante da produção agrícola. Isto
porque na extensão das áreas cultivadas há
uma diferenciação dos preços de produção que
permitem a realização de fato da Renda da Terra.
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aci ma d e t ai s cust os é que se form a a
transferência de riqueza socialmente produzida
na forma de sobrelucro ou Renda da Terra ao
produtor capitalista agrícola. O incremento que
se te m na anál ise q ue f azem os sobr e o
monopólio da agroindústria é justamente o fato
de que, ao contrário de a renda absoluta nos
termos de uma produção não monopolizada,
e st e sobr el ucr o, i nser id o nos t râmi te s
monopolistas, acaba por ser transferido para a
empresa através, justamente, da política de
preços estabelecida pela empresa que detém o
monopólio de compra da matéria-prima láctea.
Desta maneira, há um a caracterí stica que
destacamos de fundamental importância para
a identidade do monopólio: fundamentada na
distinção entre cidade e campo a agroindústria
permite a transferência da renda absoluta da
terra do produtor para a empresa.
Portanto, a incorporação da Renda da
Terra ao lucro do capital urbano industrial a nível
mundial - como demonstra a própria Revolução
Verde - é expressão de uma crise da reprodução
deste mesmo capital, a insuficiência da Renda
da Ter ra, contud o, como de monstra-se na
empresa em que nos é objeto de análise, revela
um aprofundamento de uma crise já posta. A
necessidade, do ponto de vista do produtor, de
reduzir os custos de sua produção para permitir
a retenção de parte desta renda terra, será uma
forma possível de o mesmo se reproduzir como
produtor, incorporando em sua prática cotidiana
de trabalho um redimensionamento das formas
de utilização da propriedade que passa a se
adequar à supressão desta renda em suas
próprias mãos. A seletividade do produtor de
poucos litros, como mencionamos mais acima, é
apenas uma das formas de expressão disto que
temos ressaltado. Trata-se de uma revelação
d as f or mas de at uação da pr óp ri a re nd a
diferencial, sobredeterminada pelos nexos da
renda absoluta da terra, onde a satisfação do
mercado consumidor é já estabelecida pelos
produtores mais produtivos, de modo que ficam
f or a da concor rê ncia aq ue le s q ue e xi ge m
maiores custos e menores produções da mesma
matéria-prima láctea. Os que se adequam,
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desenvolvem formas de redefinição espaçot em porais para sup ri r em as ne cessi dade s
p ostas pe los nív ei s de p r od ut iv id ad e e
rendimento exigidos.
A necessidade de maiores montantes de
Renda da Terra, através da produtividade do
m om ento d e p rodução de m até ri a- pr im a
propicia uma política da própria empresa em
beneficiar aqueles que produzem acima de
1.000 L de modo que estes obtém um preço
maior pago ao litro de leite em relação àqueles
que produzem abaixo de 1000 L, incorporando
a r ed ef ini ção das e sp aciali d ad es com o
adequação empresarial da unidade produtiva
às ex ig ências de r em une ração d o capi tal
agroindustrial leiteiro.

Expansão da agroindústria leiteira e
novas espacialidades
A extensão da atividade pecuária na área
em estudo demonstra que uma nova forma de
ocupação d o solo se e st ab e le ce com o
necessária tanto para a sua reprodução como
p ar a a sua e xp ansão, nos t er mos que
buscaremos relacionar a partir de agora.
Fala-se, lembremo-lo, de uma realidade
determinada pelos sentidos críticos de sua
reprodução, donde os mais distintos momentos
de sua realização reprodutiva, seja do ponto
de vista do monopólio, seja do ponto de vista
d o pr od ut or, d em and am uma inte nsa e
e st ruturante necessi d ad e de r e dução dos
custos para a reprodução do capital o que, do
ponto de vista da produção stricto sensu, implica
numa redefinição da produtividade da própria
atividade.
A e xt ensão dos senti dos de st a
produtividade pode ser observada a partir do
aumento relativo da utilização de implementos
agrícolas mecanizados tanto na microrregião
como no município de Sete Lagoas. Segundo os
d ad os obser v ad os a p ar t ir d o ce nso
agr op ecuár io d o IBG E, obse rv a- se um
importante decréscimo, na região, da utilização
de implementos de tração por animais, sendo
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da ordem de 4.045 instrumentos, em 1975, para
2.631, relativos ao ano de 1996 (último censo
agropecuário realizado). Ou seja, trata-se de
um decréscimo da ordem de 35% ao longo dos
anos em análise, mantendo-se, contudo, estável
a relação de implementos por informantes, ou
sej a, 1 .4 p ar a 1.3 i mp le me nt os nos anos
extremos do período. Em contrapartida, quanto
à presença de implementos mecanizados, temos
um sentido ascendente de sua utilização, isto
é, se no ano de 1975 encontramos a presença,
em toda a microrregião de Sete Lagoas, de 224
implementos com tração mecânica, em 1996 o
número sobe para 924, isto é, um acréscimo
de 408% ao longo de 20 anos. Não obstante,
obser ve -se q ue e m 19 75 o núme ro d e
implementos agrícolas por informante está na
relação de 1.6, enquanto que esta mesma
relação é de 1.39 no último ano do período,
i nd icando os senti d os d e um a p ossí ve l
generalização de seu uso.
Este padrão de transformação, isto é, de
p assage m d a ut il ização de i m pl em entos
agrícolas de tração animal para o de tração
mecânica repete-se no município sede da região.
Assim, de 155 (1975) tem-se uma redução para
14 9 (1 996 ), ou 4 ,9 % a m enos, com uma
significativa dispersão, contudo, que passa de
1.9 implementos por informantes, para 1.1
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implementos por informante. Quanto à utilização
de implementos mecânicos, observa-se um
crescimento mais acentuado, neste município,
que é da ordem de 19 (1975) para 91, no ano
de 1996, ou seja, um crescimento de 478,9%,
com uma evolução no índice de concentração
d e 2 por infor mant e, e m 1 97 6, p ar a 1.4
implementos por informantes em 1996, ou seja,
ainda que tenha acrescentado o número de
implementos mecânicos, a distribuição dos
mesmos foi de menor concentração, ou seja,
ape sar do cr esci me nt o d o núme ro d e
implementos e do número de informantes com
implementos, a quantidade de implemento por
informante, em média, diminui, o que implica, já
na década de 90 os sentidos da difusão destes
implementos impostos pela Renda da Terra em
sua relação com o processo de acumulação
g eral , com o anal i samos no it em ante ri or.
Destaque-se, ainda, que a passagem da década
d e 80 p ar a a p oste r ior é aquel a que
corre sponde ao moment o d e i nve rsão d as
for mas d e uti lização, ou seja, trata-se do
m om ento e m que a i nt ensi f icação d o uso
mecânico coincide com um decréscimo do uso
por tração animal. Esta dinâmica entre os
diferentes tipos de implementos agrícolas pode
ser observada a partir dos dois gráficos (6 e 7)
que mostramos a seguir.
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D estaque- se ai nd a, q ue o maior
aumento de implementos mecânicos na cidade
sede (17% a mais que em toda região, ou seja
408:478%) implica que a modernização maior
neste município indica os sentidos da produção
resultantes da exigência de maior produtividade
posta por uma agricultura comercial e, neste
caso, monopolista, impressa na sociabilidade
posta.
Os im ple mentos mostr am, de modo
expressivo, as determinações que a própria
p roduti vi d ad e ad qui re com o senti do d a
produção no campo, não obstante isto, revelam
os se nt id os pr óp ri os de uma re al id ad e
agroindustrial, onde a Renda da Terra passa a
ser
d isputad a
tant o
pe l as
e mp re sas
tr ansf or mad or as d a m at ér ia-p rim a, com o,
t am bé m, p or aq ue las q ue f ornecem os
implementos mecânicos necessários para o
estabelecimento de uma produtividade cada vez
mais exigente que traga para o produtor do
campo a possibilidade crítica de o mesmo se
reproduzir enquanto tal. (Cf. Fotos 2, 3 e 4)
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O senti do g e ral da r e pr od ução d a
produção no campo se estabelece por uma
incorporação d o p rodut or ou siti ante, nos
trâmites da divisão social do trabalho. Ou seja,
cada vez o mesmo participa mais intensamente
de uma sociabilidade da troca, onde a produção
na lavoura perde, ao menos na área em estudo,
as determinações de uma produção para o
consumo. Isto implica uma produção em que a
m onet ar ização das r el açõe s sociais d e
produção, ao atingirem o âmbito da reprodução
agrária, redefinem os sentidos daquilo que se
mantém como consumo próprio, mesmo quando
da manutenção da produção para esta forma
de consumo ela adquire outros sentidos no
contexto de uma generalizada divisão social do
trabalho.
Observa-se, assim, uma fragmentação
das antigas propriedades por herança 29, onde
a manutenção do trabalho junto à produção
agrícola se estabelece em unidades menores,
caso o trabalho de toda a família contemple as
necessidades da reprodução propriamente dita.
D isto d e ri va-se q ue , a r ed ução g e ral das
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di me nsões da pr op rie dade imp ri mem uma
r eade quação da p rodução q ue com eça a
atender os nexos da produtividade, trata-se,
enfim, de estabelecer a incorporação monetária
desta produção de modo que o trabalho no
campo passa a participar dos níveis médios
sociais de produção e produtividade. O âmbito
da troca estabelecida entre campo e cidade
r ep õe o t r ab al ho no cam po, seg undo as
exigências de uma produção média social e
geral. O que não se contempla aqui, neste
trabalho, são as causas destas transformações,
q ue se dão p or e le m entos e xt er nos à
propriedade e dizem respeito a conjunturas que
não nos é objeto de análise, embora não sejam
menos importantes para a questão.
No caso da microrregião de Sete Lagoas,
as áreas destinadas a algum tipo de cultivo
agr ícol a, i ncl ui nd o past ag ens e f lore st as,
implicam em 612.076 ha para um conjunto de
4.9 15 inf ormantes, ou seja, 124 .5 ha por
informantes em média, mantendo-se, nos anos
de 1980 e 1985 a área total em torno de 61.000
ha e reduzindo-se, em 1996 para 548.317 ha,
mas com uma redução contínua de 124,5 ha por
inf ormantes p ara 9 8,4 ha por inf ormante,
obt endo-se um aume nt o no núme ro d e
i nf or mant e s
(i nd icand o
um a
p ossí ve l
f ragm entação d a pr op ri ed ade ) com um a
redução na área plantada por informante e em
termos absolutos.
Pod e-se obse rvar os mesmos dados
para o município sede da microrregião, isto é,
Sete Lagoas, onde se tem uma área em 1980
de 39.670 ha destinados às plantações (que
inclui pastagens) reduzida, em 1996, para
35 .0 77, send o que o núme ro de hect ar es
plantados por informantes cai, em média, de 91.8
para 75,9%, entre os anos de 1980 e 1996, o

95

que indica uma sensível redução do número de
hectares por informantes, destacando-se, uma
v ez m ai s os p adr õe s de f r ag me nt ação d a
propriedade.
Isto remete ao pr oblema de que as
propriedades que buscam se reproduzir a partir
de uma produção agrícola, propriamente dita30,
passam a inserir esta produção nas relações
de troca com o capital urbano industrial e
financeiro, como forma possível de manutenção
das novas necessidades impostas pela divisão
social do trabalho, onde o dinheiro, seja como
capital, seja como meio circulante, do ponto de
vista do produtor, coloca-se como mediação para
a reprodução.
Se a incorporação deste trabalho se deu
e sp ecialm e nt e pe la pr od ução de l ei te ,
determinada pela participação das empresas
monopolistas, como o caso da Itambé, em
e st ud o, t r at a- se , com o cont rap ar ti da d o
produtor, pequeno sitiante, em sua maioria, de
adequar o seu sítio às necessidades desta
produção tornando-a, muito mais, uma unidade
produtiva.
É o que se pode observar quando da
afirmação de seu José Feliciano de Figueredo,
quando comenta que no tempo de seu pai o
gado comia pastagens naturais, mas que hoje
esses pastos, além de não mais existirem, não
seriam suficientes para alimentar o rebanho.
Informando que as novas pastagens, hoje, são
todas plantadas com capim específico, para que
o g ad o possa f or ne ce r l ei te sufi ci ente ,
especialmente a braquiara. Comenta , ainda,
que era costume o uso de queimada para que
o gado pudesse comer a brota do capim, forma
flagrantemente diferente do uso de pastagens
plantadas, atualmente.

96 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 24, 2008

ALFREDO, A.

Modernização e reprodução crítica: agroindústria do leite
e contradições do processo de acumulação, pp. 63 - 108

Segundo nos informa, a própria maneira
de se realizar a venda do leite era, até 1960,
com a confecção de creme e leite desnatado, o
que ampliava a durabilidade do mesmo, para
que se chegasse até a sede do município, sendo
que, quando da incorporação dessa produção
pela própria Itambé, até 1995 mais ou menos,
tinha-se o uso de pontos de leite, com latões
na beira da estrada para captação pela própria
empresa. 31 Contudo, com a necessidade de
intensificação da produtividade, mesmo esses
p ontos, a part ir d os anos 1 9 90 , foram
substituídos por implementos como ordenha
mecânica, resfriadores (granelizador) no interior
da unidade produtiva como forma de melhoria
na qual id ade d a mat ér ia–p ri m a (m el hor
higienização), assim como redução nos custos
de transporte da empresa, que passa a coletar
maiores quantidades em dias intercalados, pois
o resfriador garante o leite em boas condições
de uso ficando até 3 dias guardado em tal
implemento32. Ou seja, dado o desenvolvimento
da capacidade transformadora da empresa a
unidade produtiva de matéria-prima passa a
incorporar, na forma de crédito, as inovações
necessárias às novas formas de produção.
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A presença de produção para o consumo
próprio, neste contexto produtivo, adquire o
sentido não de uma subsistência, exatamente,
mas o de uma e conom ia que faça vale r a
remuneração obtida pela atividade comercial,
ainda q ue o se nt id o d esta não se ja,
necessariamente, o da acumulação. Trata-se,
ainda assim, de uma lógica produtiva de custo
e benefício que envolve a produção daquilo que
se faz para o consumo, esta entra no cálculo da
p rodução com o senti do da e p ar a a
m onet ar ização que, d o p onto d e v ista d a
empresa, contribui na possibilidade de redução
do preço do leite pago ao produtor.
O aumento das pastagens plantadas, de
modo considerável, concomitante à diminuição
das pastagens naturais, revela a adequação
espacial destas unidades às determinações
para uma produção mercantil. Assim, observase, por ex emplo, na microrregi ão de Sete
Lagoas que há um aumento de past age ns
p lant ad as de 2 8.37 7 ha, e m 1 97 5, p ar a
18 2.96 6ha, no ano d e 1 996, ou se ja, um
aumento de 644,7%, sendo que as pastagens
naturais decrescem de 427.208 ha, para 169.362
ha, ou seja, 60,4%, no mesmo período, como
se observa do gráfico 8, abaixo.

98 - GEOUSP - Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 24, 2008

ALFREDO, A.

O mesmo movimento pode-se observar
município sede, onde, no ano de 1975
1.136 ha de pastagens plantadas para
ha no ano de 1996, isto é, um crescida área em 1054%. Enquanto que as

pastagens naturais têm uma redução de 29.075
ha para 12.289 ha, ou seja, uma redução de
58%, segundo dados do censo agropecuário do
IBGE.

Não só o avanço d as pastag ens
plantadas e selecionadas passam a compor
a unidade produtiva segundo os cálculos de
custo e bene fício mone tári o, me smo
naquelas e m que o trabalho d os membros
da família é integrante na produção, como a
própria utilização de milho e sorgo passam
a com por as nov as for mas de pl ant açõe s
te mporár ias, como re dução dos cust os de
alim entação do gado. Assim, o alugue l de
tratores (Cf. foto 5 e 6) e a formação de silos
para a silagem de capins e milho, compõem
um aume nto d a pr odut ividade cuja

determinação é, com ou sem o sentido da
acumulação capitalista, a monetarização das
r e l a ç õ e s a l i p o s t a s . Tr a t a - s e d e u m a
incorporação, inclusive, da Renda da Terra
a compor o pagamento de implementos como
o trator, obtido por um proprietário produtor,
por exemplo, mas que incorpora, no preço
da hora de trabalho do trator, o pagamento
do mesmo implemento 33. Trata-se, enfim, de
um cálculo capitalista, aind a que a
acumulação capitalista nem sempre esteja
presente como objetivo desta produção.

para o
tem-se
11.982
mento
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Dentro deste contexto, observa-se que
a própria Renda da Terra ao participar como
elemento da reprodução crítica dos capitais
monopolistas adquire uma transformação dos
senti dos ge rai s da p rodução na unid ad e
agrícola, cujos custos, ao serem assumidos pela
unidade propriamente, ainda assim, não são
suficientes para estabelecer os sentidos da
reprodução produtiva da empresa monopolista,
como observamos no item referente à análise
da Itambé. Os níveis de incorporação da Renda
da Terra, ao atingirem a necessidade de uma
p ol ít ica d e pr eços, p or t anto, acabam por
im possibil itar a gene rali zação p osta desta
atividade nas pequenas e médias produções, o
que redefine, em alguns sitiantes, as atividades
em relação ao leite, que passam, por exemplo,
a p roduzir q ue ij os ar te sanai s par a se re m
vendidos no comércio municipal, ao invés de
continuarem no fornecimento do leite à Itambé34
(Cf. Fotos 7 e 8).
Há também o caso daqueles que ainda
fornecem leite à empresa monopolista, porém
o endividamento junto à mesma evidencia a
impossibilidade de se continuar produzindo nos
mesmos termos. Trata-se de produtor de 300
litros de leite por dia, cuja dívida junto à
empresa chega a R$1.000,00. Isto devido à
utilização de ração e insumos, como vacinas,
dentre outros que o próprio leite não comporta
o pagamento. Isto nos contribui para observar
que a transferência de renda se dá por uma
capacidade produtiva distinta entre a própria
empresa e o produtor onde, no fornecimento
de implementos e insumos para que o mesmo
possa produzir nos nívei s de ex igênci a da
capacidade produtiva da empresa, o mesmo
acaba por transferir mais do que produz. Ou
seja, a adequação produtiva como desinfecção
do úbere, teste da mamite, uso do resfriador
(R$ 7.000 ,00, a prestação) , uso de ração
específica par a a lact ação 35 , al ém de uma
seleção na qualidade do gado, implicam numa
busca de adequação à desi gual dade ent re
campo e cidade (Itambé e produção do leite)
que acabam por fomentar as mais diferentes
formas de transferência de riqueza, através da
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Renda da Terra, que são tanto mais extorsivas
quanto mais profunda a crise de reprodução da
empresa propriamente dita. Do ponto de vista
da seletividade de um gado mais produtivo e
mais resistente, observa-se a presença de
inseminação artificial, com banco de sêmen, a
produzir o girolandês 36, onde 99% das novas
crias são fêmeas (sexada de fêmea), forma,
inclusive, de diminuir os custos que os bezerros
representam ao produtor, de modo que na
p rópr ia
busca
de
ap roxi m ação
do
desenvolvimento produtivo da unidade agrária
(produtora de leite) o capital urbano industrial
firma aí a possibilidade de sua reprodução
atr av és dos cust os que i st o si gni fi ca ao
empreendimento sitiante.
Não obstante isto, a empresa paga,
segundo nos informa seu Mozart, já citado, com
15 dias após a entrega do leite, sendo que
qualquer dívida junto ao armazém da empresa
leva juros de 5% ao mês. O que imprime uma
necessidade de a própria unidad e agrícola
estabelecer uma variada forma de atividade
para compor os rendimentos da mesma. Assim,
há 5 alqueires de plantação de cana, para o
gado, criação de búfalos para o abate que são
menos custosos na criação, 20 hectares de milho
para silagem, produção de carvão vegetal, com
t rê s gr and es f or nos, para a indúst ri a
siderúrgica, dentre outras atividades a compor
o rendimento monetário da unidade, sendo que,
diante disso, segundo nos informa, ainda possui,
junto à Itambé, uma dívida de R$ 1.500,00, o
que nos permite a compreensão da insuficiência
da Renda da Terra a essa acumulação que, do
ponto de vista do produtor, efetiva-se como uma
redução de seus custos, incorporando, tanto na
em pr esa monop ol ista quanto ao p rodutor,
propriamente, níveis de capital financeiro cada
vez mais necessários que, do ponto de vista do
p rodutor, em análi se ag ora, i m pl ica um a
seletividade cada vez mais acentuada.
Considere-se, por fim, as propriedades
que, fragmentadas por herança, acabam se
tornando incapazes de uma produção, seja
comercial, seja para o próprio consumo (dada a
ausênci a de p e ssoas di sp oní ve is p ar a o
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trabalho) o q ue im plica a uti lização de sta
micropropriedade apenas como local de moradia,
sendo t odas as r elações estab elecidas em
termos de reprodução da família, vinculadas ao
consumo urbano. Este é o caso de uma série
de micropropriedades no distrito de Estiva,
município de Sete Lagoas, onde a presença de
aposentadorias, o trabalho das gerações mais
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novas no comércio da sede municipal, são
os principais r esponsáve is p or e sta
r ep rodução. Trata-se de uma sel et iv id ad e
que ati ngiu a i mpossibi lidade d e qualquer
f o r m a p r o d u t i v a d e m o d o a i ns e r i r t a i s
morad ore s no âmb ito da re produção mais
pelo consumo do que pela produção.
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Considerações Finais
O problema relativo às dimensões da
modernização no seu aspecto agrário revela
uma necessidade teórica e prática relativa às
formas de incorporação de elementos distintos
à reprodução da sociabilidade efetivada pela
forma valor. Isto implica dizer que, de fato, não
se trata de desconsiderar os termos de uma
diferenciação entre o campo e a cidade, mas
de, especialmente, compreender a importância
d esta d if e re nça no que di z r espe it o à
necessidade da própria reprodução. Assim, a
própria incorporação da realidade produtiva na
e pela agricultura, nos seus diferentes aspectos,
sugere uma interpretação a contrapelo do que
se tem delimitado em relação à própria Renda
da Terra. Ou seja, o tornar uma necessidade de
incorporação produtiva industrial, no caso que
analisamos, o campo em relação à reprodução
do mundo da mercadoria, implica já, numa
compreensão da insuficiência desta mesma
r ep rodução nos t er mos de um a re al id ad e
urbano-industrial que, então, demonstra uma
contradição que se busca superar na extensão
desta realidade como produção agrícola. Em
out ros te rm os, a p rópr ia ex te nsão d o
capitalismo ou se se preferir, do capital, como
p rodução ag r ícol a, nos t e rm os d e um a
agroindústria, implica, como necessidade, numa
insuficiência das for mas anteriores de sua
repr odução, de m odo que tal e xtensão ou
incorporação vela a necessidade de revelar uma
crise da reposição dos pressupostos do conceito
de capital.
A própria Renda da Terra, incorporada
aos desígnios desta acumulação, reflete, de
modo importante, uma dinâmica crítica desta
realidade. Talvez não por acaso, a elaboração
relativa a esta questão em O Capital - ainda
que a edição do terceiro volume o tenha sido
feita por Engels - seja objeto de explanação em
seu terceiro volume. Não só porque se trata de
uma exposi ção que vai das det erminações
abstratas do mundo da mercadoria à concretude
(a forma da troca a seus elementos, dentre eles
as form as de p ropr i ed ad e, da q ual a
propriedade da terra, que implicam em relações
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d e pr od ução), m as tamb ém , de m od o
importante, destaca-se o fato de que a análise
marxiana relativa à Renda da Terra incorporase no volume último de suas reflexões sobre o
concei to de capi tal, onde a concreti cidade
analítica do capital coincide com uma realização
conceitual que é, ao mesmo tempo, sinônimo
de crise da reprodução, o que nos sugere
compreender a própria análise relativa à seção
VI do t er cei ro v ol ume com o e le me nt o
incorporado à exposição da crise da reprodução
social capi tali st a, ao cont rári o de ser um
e le me nt o i nt eg rado à sua r ep rodução
ascendente, isto é, como formação de capital,
necessariamente. Incorpore-se aí, o problema
relativo à proximidade analítica entre Renda da
Terra e a própria externalização do capital
enquanto capital financeiro ou, melhor, fictício.
Não estaria aí, uma aproximação intencional entre
integração da Renda da Terra, que traz em si mesmo
elementos de crise de acumulação, e a extensão da
própria ficcionalização (KURZ, 2004) da reprodução
social capitalista? Em resumo, a importância tomada
da Renda da Terra na reprodução social não seria
reveladora de uma crise conceitual, prática, do capital
enquanto reposição de sua própria identidade? Ou
então, a análise da Renda da Terra não comporia
um capítulo da crise da reprodução além da formação
de capital?
Destaque-se, mesmo, que a análise
marxiana sobre o problema passa da renda
diferencial a renda absoluta, como sendo esta a qual
incorpora a diferença de desigualdade de
desenvolvimento entre o campo e a cidade, ou entre
agricultura e indústria, como forma de incorporação
do sobrelucro ao capital agrícola, contudo, segundo
uma análise de que esta é a forma pela qual o próprio
capital se estende às relações de produção no
campo. Não obstante este aspecto, considere-se
ainda que a própria incorporação da renda diferencial
II, ou seja, aquela referente a sucessivos
investimentos no mesmo tipo de solo, constitui uma
involução da própria taxa de Renda da Terra, de
modo que, em suas diferentes formas, a reprodução
do capital se faz pelas suas determinações críticas
e a Renda da Terra se constitui como uma de suas
expressões.
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As diversificações na forma de produzir
e d e ad eq uar a p rodução seg undo as
necessidades datadas de acumulação do capital
refletem as implicações da Renda Capitalista da
Ter ra - a que nos re f er im os e m t od os os
momentos de nosso trabalho - na redefinição
das formas de sociabilidade. Implica dizer que,
sob as m ais disti ntas formas a mesma se
estabelece como mediação da incorporação da
divisão social do trabalho como generalização
possível - ao menos enquanto sentido, porque
não estamos desconsiderando aqui a produção
de relações não-capitalistas de produção - das
relações de produção no campo, introjetadas,
sob a m ol dur a da agr oi nd úst ri a, com o
necessidade do capital urbano-industrial.

sociabi li dade . Assim , os el em entos que
constituem-se como exclusivamente próprios
para o consumo são reint erpretados como
r ed ução d e custos que f om entam a
possibilidade de maior presença monetária a
partir da atividade de fornecimento do leite. A
própria condição de campesinato, portanto, não
se estabe l ece, necessar iame nt e , no caso
analisado, a partir de uma integração moral,
mas sim como uma forma de participação na
constituição do valor sem que se estabeleçam
relações de trabalho assalariado. Trata-se de
formas de incorporação de desigualdades à
racionalidade capitalista, ainda que sob relações
de produção distintas, como salientamos.

Em assim sendo, cabe-nos refletir sobre
o fato de que, no âmbito de cada produção em
particular, isto é, nas unidades de propriedades
produtoras, ainda que o objetivo deste e neste
momento da produção geral que o pequeno
produtor constitui não seja, necessariamente,
mas nem sempre, uma acumulação capitalista
de riqueza, há aí um importante elemento a se
pensar. Embora o resultado do trabalho no
interior da pequena propriedade não seja uma
acumulação capitalista, trata-se, sob muitos
aspectos, da incorporação do cálculo custo
benefício como forma de redefinição espaçot em poral
da
pr op ri ed ade
e nq uant o

de conclusões, mas de considerações finais, a

Não se trata aqui, como mencionamos,
p ar ti r do q ue se e st ab el e ce m el em entos
polêmicos através dos quais a reflexão pode ter
continuidade. A própria análise da Renda da
Te rra e a conform ação de um capi tali sm o
rentista, visto sob o pólo invertido do movimento
d e form ação do cap it al, não d e ix a de se
const it ui r com o um a possi bi li dade d e
compreensão dos sentidos que a Renda da Terra
dá a esta formação, contudo, de modo polêmico.
Desta maneira, espera-se ter trazido aqui uma
contribuição à reflexão sobre os sentidos da
modernização na passagem deste século.

Notas
1

Agradecimentos aos alunos de Geografia Agrária
(2006) IG-UFMG. Agradeço, especialmente, à
Geógrafa Ana Cristina Mota Silva pela leitura
crítica e acompanhamento em pesquisas de
campo que contribuíram para a elaboração da
versão final deste texto.

2

E m a nálise s obr e a circu laç ão simples de
mercadorias, Ruy Fausto apresenta o primeiro
período de O Capital para explicitar que o capital
ap are ce com o u ma imen sa pro duç ão de
mercadorias, distinguindo-se de seu ser - como
acumulação de riqueza abstrata - de modo que
na aparência está também a contradição entre

presença e ausência, sendo ambas formas de
regência do próprio ser do capital. Nesta sua
análise, portanto, se o pressuposto do universo
das mercadorias é a produção capitalista, na
circulação simples há uma aparência de ausência,
ma s q ue, con tra dito ria men te, enq uan to
pressuposto está posto. (Cf. FAUSTO, 1997)
3

Trata-se aqui da inversão da forma pela qual o
Conceito em Marx é pensado em relação ao
Conceito hegeliano. Para este, o Conceito realizase como síntese superada das contradições
postas, enquanto para Marx, a efetivação do
Capital enquanto um conceito crítico, isto é, em
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crise, o põe como ilusoriamente realizado no
princípio, coagindo a sociedade a realizar a sua
verdade. Essa inversão foi pertinentemente
destacada por José Arthur Giannotti, Certa
herança marxista: São Paulo, Companhia das
Letras, 2000.
4

Para Marx, a temporalidade do capital pode ser
compreendida como uma autotransformação definida
pelo superar de suas barreiras - que se expressam
como elementos históricos a serem ultrapassados -,
postas a partir de seus próprios limites, isto é,
contradições a serem superadas oriundas de sua
lógica intrínseca. Deste ponto de vista, pode-se derivar
daí o fato de que os limites (lógicos) num dado
momento constituem-se como história, isto é, efetivam
transformações sócio-espaciais a serem superadas
para a sua re-produção. Trata-se da transmutação
da lógica contradita em história. (Cf. Karl Marx, 1997,
Vol. 2).

5

Rosa Luxemburgo, La acumulacion del Capital, Buenos
Aires, Editorial,1968, p. 296.

6

A explanação teórica no que tange à reprodução do
capitalismo no caso brasileiro, do ponto de vista da
reprodução das relações não capitalistas de produção
deve ser vista em José de Souza Martins, O cativeiro
da Terra: São Paulo, Hucitec, 1990.

7

8

Sobre a relação entre meios de vida e modo de vida,
numa relação intrínseca e pertinente à modernização
é de fundamental importância consultar Odette Seabra,
Territórios do Uso, In: Cidades, Presidente Prudente,
2004.
A noção de simultaneidade é retomada de Henri
Lefebvre, onde se pode observar uma restrição, na
formação social capitalista, do tempo como sucessão.
Isto porque, para Henri Lefebvre, em suas diferentes
reflexões, o mundo moderno, põe, de modo objetivo,
a redução do sequencial através das abstrações,
portanto, redução do próprio tempo. Desta maneira,
a necessidade de se realizar, cada vez mais, dada a
historicidade crítica da forma valor enquanto um modo
de vida, a redução do tempo a esta simultaneidade,
onde o original e o terminal perdem as suas distinções
na simultaneidade, refere-se à exacerbação do espaço
como elemento determinante desta re-produção
crítica do mundo moderno. Daí, a referência às
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temporalidades, neste projeto, ser, simultaneamente,
uma forma de abordagem espacial, especialmente,
por se tratar da lógica do moderno e do capital. Sobre
a simultaneidade em Henri Lefebvre destacamos:
Henri Lefebvre, La production de l´espac, Paris,
Anthropos, 2000; Henri Lefebvre, De l´etat. Le mode
de production étatique, Union General de Edition, 1977.
Dentre outros que serão aqui abordados.
9

Uma importante apreciação sobre a forma crítica do
capital pode ser observada em Robert Kurz, O
Colapso da modernização. Da derrocada do
socialismo de caserna à crise da economia mundial:
Petrópolis, Paz e Terra, 1993.

10

Sobre a importância que a produção do espaço
metropolitano adquire na reposição dos sentidos de
um capital financeiro deve-se confrontar: Ana Fani
Alessandri Carlos, São Paulo: Do Capital Industrial
ao Capital Financeiro, In: Carlos, Ana Fani Alessandri
& Oliveira, Ariovaldo Umbelino de (org.), Geografias
de São Paulo. A Metrópole do Século XXI, Vol. 2,
Contexto, 2004, pp. 51-84.

11

Cf. José de Souza Martins, Expropriação e violência. A
questão política no campo: São Paulo, Hucitec,1991.

12

Sobre essa discussão cabe citar Novais, Fernando,
Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial
(1777-1808): São Paulo, Hucitec, 2000; Marx, Karl,
O Capital. Crítica da economia política. O processo
de produção do capital: São Paulo, Vol. II, Tomo 2,
Livro primeiro, Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe,
Nova Cultural, 1988, (cap. 25).

13

Destaque-se aqui Roberto Schwarz, Um mestre na
periferia do capitalismo. Machado de Assis: SP, Editora
34 e Livraria Duas cidades, 2000. Robert Kurz, O
Colapso da Modernização. Da derrocada do
Socialismo de Caserna à crise da economia mundial:
RJ, Paz e Terra, 1993.

14

Cf. José de Souza Martins, A militarização da Questão
Agrária no Brasil (Terra e Poder: o problema da terra
na crise política), Petrópolis ,Vozes, 1985. Idem, O
poder do atraso. Ensaio de Sociologia de História Lenta:
SP, Hucitec, 1996.

15

A notificação desta inserção foi possível a partir de
GOMES, Sebastião Teixeira, Efeitos da Globalização
na Produção do Leite do Brasil, In: Informe
Agropecuário, Belo Horizonte, v. 20, n. 199, p. 93102, jul./ago. 1999.
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16

Não se trata aqui de uma definição categorial do que
possa ser o pequeno e o médio produtor de leite,
mas apenas uma expressão de que este consumo
produtivo passa a ser um custo de reprodução do
capital monopolista do leite tanto para aqueles que
produzem maiores, como para os que produzem
menores quantidades de leite.

17

Relatório Anual da Itambé, apud, GOMES, op. cit., p.
96.

18

No município de Sete Lagoas (MG) o proprietário, Sr.
José Geraldo Lara, nos informa sobre a incorporação
de vários insumos para a adequação da qualidade e
quantidade de leite às exigências da produtividade
da Itambé. Dentre vacinas, desinfetantes, melhor
acondicionamento do local de ordenha (mangueira),
ordenha mecânica (não foi nos informado o preço),
granelizador (R$12.000,00), brete (R$8.000,00) e toda
uma aquisição de tratores para promover a produção
do alimento do gado produtor, em torno de 30 cabeças,
ainda assim, seus 226 litros diários de leite (última
captação em julho de 2006), segundo cupom impresso
pela própria Itambé, não foi possível manter a
produção do leite devido aos baixos preços ao
produtor. Trabalho de campo realizado em 03 de
março de 2007, no Distrito de Silva Xavier, Fazenda
Gameleira.

19

Anuário Estatístico do IBGE, apud GOMES, Sebastião
Teixeira, op. cit.

20

Fonte a partir dos relatórios anuais Itambé (1989-2005).
No que tange aos dados oferecidos deve-se observar
que todos estão em Reais, embora a correção pelo
Índice geral de Preço (IGP-DI) não esteja feita de
modo padronizado ao longo do período, mas sim em
períodos agrupados de 5 anos. Contudo, acreditamos
que se a mesma fosse realizada não redefiniria o
sentido de nossos argumentos, embora a
aproximação numérica fosse mais precisa. Destaquese, ainda, que o ajuste pelo índice referido não mudaria
em nada o percentual apresentado no gráfico
subsequente, o que nos permite maior segurança na
apresentação dos mesmos argumentos.

21

Cf. Relatório Anual Itambé, 2005, p. 20.

22

Assim como qualquer categoria do capital, a própria
no ção de cré dit o n ão det ém a s m esm as
determinações ao longo da formação capitalista.
Observa-se que, na formação de uma lógica
industrial, ele tem a capacidade de impedir a
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necessidade de acumulações primitivas para a
extensão da indústria, em outras, a própria
constituição do crédito substitui a ausência de
peças monetárias como forma de constituir a
possibilidade desta monetarização posta como
sociabilidade, mas apenas pressupostas em sua
materialidade monetária. No caso brasileiro, a
própria produção do espaço urbano no século
XIX foi pressuposto para a monetarização efetiva
de um a s ociabilid ade sem dinhe iro , m as
monetarizada, enquanto sentido e relações reais
de produção. Isto pode ser observado em Ana
Cristina Mota Silva, Do “Entesouramento” à
Acumulação Urbana. A Produção do Espaço
Urbano de Fortaleza no Século XIX (Doutorado)
Geografia, FFLCH-USP, 2005. Em nosso caso,
portanto, a expansão do crédito expressa limites
daquilo que então se formava, ou seja, a
categoria de trabalho, a revelar os diferentes
sentidos que uma dada categoria adquire na
formação do Conceito de Capital.
23

24

Cf: Karl Marx, O Capital. Crítica da Economia
Po lít ica . O Pro ces so Glo bal de Pro duç ão
Capitalista, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2
(parte segunda), Trad. Flávio Kothe e Regis
Barbosa, São Paulo, Nova Cultural, 1988, pp. 160
e 169, respectivamente. A seção VI é relativa à
Renda da Terra, deste mesmo volume, entre as
páginas 111 a 262.
Cf. Itambé: Boletim Informativo, 2005, p. 14.

25

Com relação à Renda da Terra pelo preço ao
consumidor final, só se é possível observar a sua
efetividade caso o Vale do Rio Doce seja área de
captação de leite e se os custos à Itambé mais
altos dessa região forem repassados como se
fossem custos gerais, embora não o sejam, como
dissemos. Contudo, isto não foi possível de ser
verificado. Deste modo, a reflexão fica como um
exercício para se pensar a categorização de
Renda Capitalista da Terra.

26

Embora as variações do preço mensal do litro de
leite ao produtor sejam importantes para a
discussão, observamos que a utilização da média
anual não compromete a análise na medida em
que se preservou áreas produtoras distintas que
correspondem à diferença de preços. Neste
sentido, esta média é distinta da média estadual,
representada por linha em separado, e permite
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capital monopolista, como um dos elementos
constituintes da produção agrária em estudo,
embora não o único. Afinal, o eixo de nossa
discussão é observar como a Renda da Terra
contribui, ao mesmo tempo, para revelar formas
de acumulação de capitais urbano industriais e
uma reprodução crítica destes mesmos capitais
que tornam a Renda da Terra uma necessidade
sua.

a comparação menos generalizada do que se
fosse uma única média, o que contribui, nestas
distintas faixas de preço ao produtor, na análise
da Renda da Terra.
27

28

29

30

Giannotti (2000) destaca como , na intensificação
da contradição capital trabalho, a própria
co ntradiç ão não se rom pe, ma s “ fibr ila ”,
justamente porque a sociabilidade fundamentada
no valor pode se reproduzir na e pela categoria
de preço, sua expressão externa e, agora,
autônoma; extensão de uma sociabilidade cuja
reprodução tem como determinação a sua própria
crise.
Sobre a importância e a caracterização do que
denomina de agroindústria pode-se consultar,
dentre outros: BRUM (1988), GUIMARÃES (1982),
WILKSON (1986), AGUIAR (1986), MÜLLER,
(1989).
Isto foi possível observar em pesquisa de campo
junto aos moradores da “comunidade” de Estiva,
em Sete Lagoas, maio de 2006, e junto à
entrevista com seu José Feliciano de Figueiredo,
no município de Paraopeba, em março de 2007.
Isto porque não estabelecemos aqui a análise das
unidades de moradores em áreas rurais que se
reproduzem com o cu steio de rendas não
agrícolas, como é o caso das aposentadorias e
bolsas oferecidas pelo governo federal, que têm
um peso significativo na reprodução da unidade
agrícola e na inserção destas nos trâmites de uma
sociedade de trocas. O caminho aqui trilhado é o
de compreender como, em se mantendo a
produção agrícola, esta teve, cada vez mais,
corresponder às exigências da reprodução de um
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31

S egu ndo pe squ isa de ca mpo na Fa zen da
Canabrava, no município de Paraopeba, MG,
março de 2007.

32

Segundo pesquisa de campo na Fazenda de seu
Mozart Francisco Silveira, Paraopeba, MG, março
de 2007.

33

Segundo o proprietário Márcio Franco da Silveira,
produtor de leite em Paraopeba (MG), a hora do
trator está em R$ 50,00, custo que o mesmo não
pode pagar porque o preço do leite não compensa,
para uma produção de 300 litros por dia, ainda
que usando, por exemplo, o resfriador de seu
irmão. Trabalho de Campo, março de 2007.

34

Segundo trabalho de campo em Paraopeba (MG),
março de 2007.

35

Na Fazenda Manga Grande, em Paraopeba, por
exemplo, adquiriu-se um depósito de ração com
capacidade de 10.000 Kg para tratamento do
ga do, raç ão essa ad quirida da It amb é,
descontada da produção do leite mesmo, o que
caracteriza, sobremaneira, a formação de uma
agroindústria.

36

Mistura do Gir com o Holandês, que busca a
produtividade do Holandês com a resistência do
Gir.
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