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MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO BRASIL E AS TRANSFORMAÇÕES DA
AGRICULTURA FAMILIAR
Rosimeire Fernandes Cruz Pereira1
Resumo
O presente estudo tem o objetivo de contribuir com reflexões sobre o processo da modernização
agrícola no Brasil e as transformações ocorridas no ambiente da agricultura familiar. Partiu-se do
pressuposto de que não foi a partir da passagem do complexo rural para o complexo industrial
que o País entrou em crise sócio-econômica. A exclusão social, a desigualdade, a concentração de
capital e a separação de classes, que tiveram início no século XVII com o direito de propriedade,
foram responsáveis pela concentração de terras nas mãos de pequenos grupos compostos por
grandes produtores. Concluiu-se que o “roteiro” continua o mesmo, ao analisar a história do
direito de propriedade e compará-lo com o último resultado do Censo Agropecuário (2006). A
grande concentração de terra no Brasil nas mãos de pequenos grupos de grandes produtores e
grandes grupos de pequenos produtores (em grande parte, sem-terra) lutando por uma
oportunidade de trabalho em um “pedacinho” de terra.
Palavras chave: modernização, desenvolvimento capitalista no campo, uso da terra no Brasil,
agricultura familiar
Abstract
This study aims to contribute reflections on the process of agricultural modernization in Brazil and the
changes in the environment of family farming. Started from the assumption that it was not from the
passage of the complex for rural industrial complex that the country was in crisis socio-economic status.
Social exclusion, inequality, the concentration of capital and the separation of classes, which began in the
seventeenth century with the title, were responsible for the concentration of land in the hands of small
groups consisting of large producers. It was concluded that the road map remains the same, to analyze the
history of ownership and compare it with the final outcome of the Agricultural Census (2006). The
concentration of land in Brazil in the hands of small groups of large producers and large groups of small
producers (largely landless) fighting for a chance to work on a "piece" of land.

Keywords: modernization, capitalist development in the field of land use in Brazil, family
farming
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INTRODUÇÃO
O processo de modernização da agricultura iniciou-se ao longo dos séculos XVIII e XIX, em
várias extensões da Europa, influenciado por fortes mudanças econômicas, sociais e tecnológicas.
Pode-se dizer que foram estas mudanças que proporcionaram a chamada “Revolução Agrícola”,
cujo movimento foi essencial para a eliminação do feudalismo e surgimento do capitalismo.
(VEIGA, 1991).
No Brasil, o processo de modernização iniciou-se na década de 50, com as importações de
máquinas e equipamentos mais avançados para a produção agrícola. Com objetivo de maximizar
a produção do País, bem como a de substituir as importações, na década de 60, incorporou-se no
País um setor industrial. Nesta mesma década, iniciaram-se diversos debates entre estudiosos
para tentar compreender e explicar as transformações ocorridas na agricultura a partir da
implantação de tecnologia e seus efeitos no processo produtivo da pequena produção familiar,
estimulada pela modernização e expansão do capitalismo no campo. (SOTO, 2002).
Abramovay (1992), por exemplo, identifica na obra de Marx a irrelevância tratada sobre o
desenvolvimento capitalista no campo. A transformação no campo estava longe de acontecer, por
mais que o camponês tivesse um espaço para produzir, já que este vivia em condições tão
precárias que automaticamente era obrigado a assalariar-se para sobreviver. E, ao fazer isto, o
agricultor reduzia ou até mesmo distanciava a tendência do capital em penetrar na agricultura.
Por esta lógica, não seria possível o desenvolvimento econômico da produção agrícola, nem tão
pouco a capacidade deste setor em inovar-se tecnologicamente.
Ao contrário do pensamento marxista, Abramovay (1992), citando Chayanov e Tepicht,
demonstra que o capitalismo no campo aconteceria por meio da integração vertical (relação entre
a agricultura e a indústria). Se compararmos as duas correntes de pensamento, verifica-se que a
mudança na estrutura interna da agricultura produz efeitos contraditórios. Isto porque, no
pensamento marxista, o agricultor tem apenas condições de produz para sua subsistência, fato que
limitaria a possibilidade dele entrar no circuito de produção das mercadorias, por ser uma
atividade produtiva que não tem estatuto de trabalho social (ou da divisão do trabalho).
A verdade é que o conceito de modernização da agricultura familiar, ou ainda a transformação do
capitalismo no campo, ganhou diversas linhas de abordagens confusas e ao mesmo tempo
contraditórias, isto porque, não se encontra um conjunto de informações analítica, única,
utilizável a diversos autores e que possibilite a comparação a partir de critérios comuns (e
muitas vezes lógicos) sobre o tema. A exemplo disto, encontram-se na literatura, autores que
consideram o processo de modernização, no geral, a partir das transformações ocorridas na base
técnica da produção (mecanização e tecnificação da lavoura) e outros que a consideram a partir
das transformações ocorridas dentro de todo o processo de produção (não se restringe apenas na
base tecnológica, mas sim no avanço ocorrido a partir das relações sociais capitalistas).
(KAGEYAMA, 2000; GRAZIANO DA SILVA, 1978).
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Com efeito, autores como, Kageyama e Graziano da Silva (2002); Rangel (2000), Abramovay
(1992) e outros, concordam em dizer que a transformação na agricultura se deu a partir da
industrialização e da urbanização. Esta transformação significou a passagem do complexo rural
para o complexo industrial. Portanto, a descentralização dos processos realizados dentro da
“porteira” para fora dela, bem como as ampliações desses processos para a construção do
mercado interno foram as que ditaram a linha do desenvolvimento capitalista do nosso País. A
desagregação dos complexos rurais possibilitou uma nova visão sobre o mercado de trabalho
rural, bem como, das diferentes vias de desenvolvimento do capitalismo. A divisão do trabalho
no complexo rural, por exemplo, envolve o abandono de processos manuais, ora centralizados
dentro da fazenda, por processos mecânicos, objetivando a melhoria da eficiência produtiva e
resultando em geração de capital.
No entanto, a passagem do complexo rural para o complexo industrial não trouxe tantos
resultados positivos para o ambiente socioeconômico no campo, isto porque, possibilitou aos
grandes produtores, uma maior concentração de terras e acumulação de capital e aos pequenos,
uma redução no número de produtores, aumentando a desigualdade social, a pobreza, a exclusão
da classe, o êxodo rural, o acúmulo de trabalhadores desempregados, entre outros.
Pressupõe-se desta forma, que foi a partir das mudanças ocorridas no ambiente rural que se
iniciou o período de crise rural-urbana, mais precisamente na forma em que procedia a
modernização da agricultura. É nesta via de mão dupla que se desenvolveu este estudo
bibliográfico, buscando contribuir com reflexões sobre: a) o processo de modernização da
agricultura no Brasil; b) os impactos da modernização sobre a agricultura familiar; c) as
dificuldades e saídas da agricultura familiar para enfrentar tais problemas; e d) o motivo pelo qual
esta classe ainda é considerada nos últimos tempos, como a mola propulsora para o
desenvolvimento sócio-econômico do País. Outro aspecto que merece destaque neste estudo é o
comportamento da família rural frente à dinâmica do ambiente econômico.
Carneiro (1992) corrobora ao dizer que mesmo com a chegada da industrialização, que despertou
nestes grupos a modernização de seu empreendimento, este setor não alterou sua base de
formação (família) e nem seus objetivos (reprodução da família, geração de emprego, renda,
entre outros). A partir da constatação do comportamento da família rural, qual seria então, o
motivo de não adesão à maximização de lucros (acumulação de capital)?
Analisar o comportamento da família rural dentro do ambiente econômico, talvez seja um dos
fatores “chave” para compreender os motivos pelos quais, as estratégias de políticas públicas
voltadas para este setor ainda não surtiram efeitos duradouros ou ainda, mesmo que temporários,
não contemplaram aqueles que não conseguem penetrar e manter-se no mercado formal.
Para se ter noção da representatividade deste setor no País, dados apresentados no Censo
Agropecuário de 2006, sobre a agricultura familiar, apontaram que dos 4,3 milhões de
estabelecimentos identificados, 84,4% estão direcionados à agricultura familiar e que apesar de
cultivarem uma área menor da lavoura e pastagem, este segmento, é responsável por garantir boa
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parte dos alimentos consumidos no País. Portanto, observa-se que este setor merece atenção. Não
cabe mais ao público em geral olhar para esta classe e ignorar os seus resultados ou ainda, chegar
a conclusões inadequadas, isto é, de um setor fadado à diferenciação, e consequentemente à
extinção social.
Modernização da agricultura no Brasil
No Brasil, o processo de modernização iniciou-se na década de 50 com as importações de
máquinas e equipamentos mais avançados para a produção agrícola. No entanto, foi a partir da
década de 60 que a agricultura brasileira sofreu, em seu processo de produção, uma verdadeira
(r)evolução, causada pela implantação no país de um setor industrial voltado para a produção de
equipamentos e insumos agrícolas.
Soto (2002), citando os trabalhos de Kageyama e Graziano da Silva, identifica que as
transformações ocorridas na agricultura, não se deram apenas na base tecnológica, mas também,
nas próprias relações sociais capitalistas. Para esses autores, o processo de transformações na
agricultura brasileira resume-se na passagem do complexo rural para os complexos
agroindustriais, na manifestação de um mercado interno e na industrialização da agricultura.
Ao contrário de diversos autores, que identificam esta passagem na década de 60, Graziano da
Silva (2000) corrobora ao dizer que muito antes desta data, mais precisamente em 1850, o
processo de transformação da agricultura brasileira se despontou. Para o autor, isso se deu após a
Lei de Eusébio de Queirós (que tinha como objetivo eliminar o comércio de escravos) e a Lei de
Terras (que tinha como objetivo limitar o costume, e restringir a ocupação daqueles que
apossavam do bem público).
Como será apresentado no decorrer deste estudo, a Lei de Terra, na verdade, limitava o acesso da
terra aos ex-escravos, imigrantes recém chegados ao Brasil. Aos grandes proprietários, o acesso
(ou ação) era “livre” (BENATTI, 2009). Portanto, a produção era determinada pela demanda do
mercado mundial e quem a dominava, no Brasil, eram os grandes proprietários, com forte poder
de influência econômica e política.
Soto (2002, p. 43), ao citar Brandão Lopes aponta que: “O centro das transformações na
agricultura brasileira foi a acentuação do caráter capitalista das empresas agrárias, cujo
desenvolvimento teve por tendência central a capitalização, a tecnificação e a proletarização”.
Isto significa que tais transformações na agricultura provocaram um grande aumento no número
de trabalhadores rurais desempregados, pois a partir das implantações de novas tecnologias
(equipamentos e máquinas modernas), os esforços físicos foram reduzidos ou, substituídos pela
tecnificação. Tudo isso para acelerar o processo de produção em grande escala, bem como os
índices de produtividade. A adoção de novos padrões tecnológicos, além de excluir trabalhadores
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do processo produtivo, reduziu também um grande número de agricultores, em particular aqueles
que se enquadravam na atividade de pequena produção familiar.
Abramovay (1992), ao citar Chochrane e Herdt enfatiza que, os early-bird farme eram
intimidados a adotar sempre as novas técnicas que proporcionassem a eficiência produtiva processo denominado de treadmil.
Para alcançar maior produtividade e menor custo, o agricultor deveria adotar o processo de
teadmill. Ao fazer isto, a curva de adoção tendia a crescer e a partir de certo período ela se
estabelecia de modo que houvesse uma redução nos custos de produção daqueles que a
acompanhava. Então, o produtor que conseguia se adaptar a essa constante inovação tecnológica
saia “ganhando”, pois esse processo provoca a elevação da oferta de maneira que os preços
tendem a baixar, eliminando assim os lucros advindos da limitada inovação. A vantagem de
“pedalar” está sobre aqueles que não conseguiam adotar a nova tecnologia (os retardatários).
Estes acabam saindo do mercado, pois seus custos de produção continuam o mesmo, só que agora
tendo que adotar preços abaixo. Ao adotar tais preços, estes não conseguem renda para cobrir os
custos de produção. Assim, são forçados a abandonar a atividade produtiva e vender suas terras
para os produtores iniciantes que conseguiram sobreviver ao processo de “pedalar”.
É de verdade unívoca, que o processo de avanço técnico do setor agrícola foi o grande
principiante para as intensas crises decorrentes de pressões baixistas dos preços, da concentração
de terras, bem como do êxodo rural que aumentou o problema de moradia, de desemprego e
consequentemente da miséria e violência nas cidades.
Soto (2002), ao citar Martine, considera que a causa da migração dos agricultores (trabalhadores
rurais), não é necessariamente a pobreza, mas sim o resultado do processo de modernização e
avanço do capitalismo no campo. Este processo deu origem à “industrialização da agricultura”.
Acredita-se que esta foi a fase mais avançada do processo de modernização, iniciada na metade
da década de 60, na qual a agricultura ficou decisivamente sob a dependência do capital e da
dinâmica da indústria.
“A industrialização da agricultura supõe além de existência do DI (departamento
produtor de bens de capital e insumos para a agricultura), a própria agricultura moderna
[...] A produção agrícola passou então a constituir um elo de uma cadeia, negando as
antigas condições do complexo rural fechado em si mesmo e em grande parte as do
complexo agrocomercial. (KAGEYAMA et al, 1990, p. 121)”.

Percebe-se que aqueles agricultores que não conseguiam se integrar ao processo de
modernização, viam-se cada vez mais distante suas chances de participação no mercado. Dessa
forma, a única saída para enfrentar tais limitações era a integração com a agroindústria. De
acordo com Soto (2002), Kageyama et al (1990) e Delgado (1985), dois fenômenos contribuíram
com a brusca transformação da agricultura: a base técnica da agricultura e a emergência do
complexo agroindustrial.
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“A agricultura deixou de ser dependente do meio rural para estabelecer uma forte interrelação com a indústria [...] passou a depender dos bens capitais e dos insumos
produzidos pela indústria, da mesma forma que se vinculou com a indústria processadora
de bens naturais” (SOTO, 2002, p. 50).

Para estes autores, a relação do homem com a natureza já não mais respondia de forma precisa ao
desenvolvimento capitalista no campo, assim para estabelecer uma maior eficiência produtiva,
esta relação foi cada vez mais se aproximando da indústria. Foi assim que houve a passagem de
dependência da natureza (complexo rural) para uma agricultura (complexo industrial) baseada no
consumo intensivo de bens e insumos industriais.
De acordo com Delgado (1985) e Graziano da Silva (1978), a base técnica da agricultura e a
emergência do complexo agroindustrial, apesar de contribuírem para a modernização da
agricultura, aconteceram em dois momentos históricos diferentes do processo de transição da
agricultura. O primeiro fenômeno aconteceu com aquisição de máquinas, equipamentos
(importados) e insumos (industrializados) e o outro aconteceu a partir da industrialização da
produção agrícola (processo que antes era realizado dentro da porteira, agora sendo apropriado
pela indústria). Para os autores, o papel do Estado foi de suma importância para estimular
(incentivos fiscais, fixação de preços, estocagem e comercialização) o consumo de produtos
industriais na agricultura.
Para fortalecer a agroindústria, no final da década de 60, o Estado passou a direcionar os rumos
do setor rural, desenvolvendo projetos modernizadores com o objetivo de atrelar o setor agrário
ao processo de desenvolvimento econômico do país. Dentro desta política, destacam-se como
instrumentos de incentivo para a viabilização do chamado complexo agroindustrial, em primeiro
lugar, o crédito rural e, posteriormente, a criação dos institutos de pesquisa e assistência técnica e
insumos modernos.
O Uso da Terra no Brasil
Não se pode falar em desenvolvimento capitalista no campo, sem antes de tudo, buscar na
história a origem deste fato, isto é, de como se iniciou a concentração de terras, que deu origem
ao acúmulo de capital no campo e provocou automaticamente a exclusão, desigualdade social e
separação de classes. É nesta perspectiva que se pretende apresentar as informações neste bloco.
De acordo com Oliveira (1997), desde os tempos do Brasil colonial, o processo social aqui
instalado foi duplamente excludente. Em primeiro lugar porque, o principal recurso disponível –
a ocupação da terra em nome da Coroa Portuguesa, ocorreu sucessivamente sob a forma de
grandes extensões: sesmarias, capitanias hereditárias e latifúndio, desconsiderando o interesse do
indivíduo comum (índios, ex-escravos, mestiços e entre outros) que desde já tentavam se agrupar.
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Em segundo lugar porque a busca pela geração de riqueza criou um ambiente, no qual reinava a
exploração de mão de obra, de injustiça e desigualdade social.
A acumulação de capital aconteceu na medida em que o crescimento da produção se fazia por
meio da exploração de mão de obra e do apossamento dos grandes proprietários sobre a da terra.
Benatti (2009) aponta que em nenhum momento desta história, a propriedade rural foi utilizada
como um instrumento de inclusão social, ao contrário, ela distanciava cada vez mais a
possibilidade do pequeno agricultor em conquistar um “pedacinho” de terra. Isto porque, o
pequeno agricultor não tinha condição de responder (contribuir) aos interesses políticos da época.
O autor fornece informações sobre as formas que o produtor tinha de acesso à terra, o que não
ocorria pelo direito jurídico. Os interesses políticos da época sobrepunham (e acredita-se ainda
hoje que sobrepõe) as decisões de divisão da terra. Foi a partir deste momento que surgiu a
desigualdade social entre senhores de engenho e a parte subalterna – escravos, índios e outros
ocupantes.
Na concepção de Graziano da Silva (1978) e Benatti (2009), a única forma de acesso à terra para
a pequena propriedade era da posse ilegal, já que a Coroa (ou representante) não concedia a
ocupação da terra à esta classe. Para os grandes proprietários, a única imposição estabelecida pela
da Coroa era a de que o possuidor da sesmaria deveria ter condições de explorar a terra. Essa
determinação de princípio já distanciava mais ainda o pequeno produtor de ter acesso a terra, uma
vez que este não tinha condição suficiente para explorar a terra do modo determinado pela Coroa.
Vale ressaltar que a fixação dos limites de terra não era respeitada nem pelas autoridades
responsáveis nem pelos sesmeiros. Os interesses políticos muitas vezes falavam mais alto na
concessão do limite de terras, o que fortalecia os latifundiários. Além disso, a falta de informação
e de controle sobre o limite de área a ser apossada, bem como a má definição das terras
apropriadas privativamente, resultou na grande concentração de terras nas mãos de poucos
proprietários.
Para Benatti (2009), o latifúndio se fortaleceu não apenas pelo sistema sesmarial, mas também
pelo não cumprimento da legislação que regulava a concessão da sesmaria. Estes obstáculos
possibilitaram o enfraquecimento das sesmarias e o surgimento da propriedade senhorial. Assim,
com o fim do regime de sesmarias em 1820, nenhuma legislação de imediato foi desenvolvida
para determinar a forma de apossamento da terra, o que logo provocou uma rápida ocupação das
pequenas propriedades das terras devolutas. (GRAZIANO DA SILVA, 1978).
Para assegurar o domínio e a posse dos proprietários senhoriais, foi publicado um Decreto em
que o Estado, só poderia resgatar a área empossada ou a propriedade senhorial com o
consentimento dos posseiros por meio de pagamento da terra. A transferência da área para o
Estado se fazia de forma simples, não existindo nenhuma solenidade para validar a tradição. Já no
domínio germânico, a transferência da terra se dava por meio de uma formalização perante a
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autoridade pública. A redefinição das políticas de terras ocorreu em 1850, quando o
desenvolvimento do capitalismo na Europa se fortalecia com o surgimento da exportação do café.
Assim, surgiu a Lei de Terra 601, de 18.9.1850, que tinha como objetivo limitar o costume, e
restringir a ocupação daqueles que apossavam do bem público. Na verdade, esta lei estava mais
direcionada para qualquer tipo de ocupação “usucapião” (termo utilizado para ex-escravos e
imigrantes recém chegados, que apossavam da terra e nela permaneciam por mais de 20 anos), do
que para a ação dos grandes proprietários. A Lei de Terra buscava também a eficiência na
“demarcação e venda de terras devolutas para financiar a imigração de trabalhadores”
(BENATTI, 2009, p. 230). Outra vez, esta eficiência favoreceu mais os grandes proprietários do
que os pequenos posseiros, e os lavradores sem-terra. Assim, o acesso à terra pelos pequenos
produtores foi limitada, uma vez que tais produtores não tinham condições suficientes de explorar
os recursos naturais de acordo com o que se estabelecia na Lei. Com as determinações advindas
desta Lei, a propriedade da terra se transformava em um bem mercantil, de valores monetários,
que favorecia o latifúndio.
“É nesse contexto que se esboça mais claramente toda uma política de apoio à grande
propriedade, incentivando sua modernização e, de certa forma, ‘fechando a fronteira’,
pela venda de grandes extensões de terra a projetos agropecuários ligados ao capital
financeiro e/ou industrial [...]” (GRAZIANO DA SILVA, 1978, p. 34).

Enfim, percebe-se que o fortalecimento do latifúndio se deu por meio de interesses do poder
público, que provocou nesta população de poucos recursos, a exclusão e a desigualdade social.
Foi através deste caminho que o desenvolvimento do capitalismo pela concentração da
propriedade da terra se realizou.
Mudanças na Estrutura da Pequena Propriedade no Final do Século XIX e no Século XX
Prado Jr. (1979) já apontava em seus estudos que a utilização da terra se fazia,
predominantemente e de maneira acentuada, em benefícios de uma reduzida minoria. Baseandose nos resultados do Recenseamento de 1950, o autor mostra que este desequilíbrio era mais
acentuado na região Nordeste do país.
Pode-se observar nos dados apontados, uma disparidade de concentração em relação à área
recenseada, ou seja, enquanto 9% dos grandes produtores (com mais de 200 ha) ocupavam 75%
da área, os pequenos produtores-familiares (menos de 100 ha), que em sua maioria somavam
85% dos estabelecimentos, ocupavam apenas 17% da área recenseada. O mais agravante, é que
desta época até os dias atuais, o perfil do setor não se alterou, isto é, até o presente momento, a
concentração de terras se faz nas mãos de um reduzido número de grandes proprietários. Para se
ter idéia, enquanto que 15,77% dos grandes produtores utilizam 75,67% da área recenseada, os
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pequenos produtores familiares, que somam 84,33% dos estabelecimentos, ocupam apenas
24,33% desta área. (CENSO AGROPECUÁRIO, 2006).
Prado Jr. (1979) identifica neste cenário a grande parcela da população rural que não dispõe de
terra própria, nem de recursos e possibilidades para ocupar e explorar suas terras ou as terras
alheias. Além disso, são em sua maioria assalariados com condições precárias de trabalho, ou
ainda praticam outras atividades-não agrícolas para complementar a renda da família.
Para o autor, a nova e complexa estrutura social, advinda das grandes modificações na
organização colonial, além de contribuir para um progressivo desenvolvimento de uma
nacionalidade autônoma, que deu origem ao comércio local (entrelaçadas ainda na grande
exploração agromercantil), dividiu o setor em dois segmentos: setor primário e setor secundário.
No primeiro, a atividade rural era voltada para a exportação (borracha, coco, café, cacau,
algodão, entre outros) e no segundo, a atividade rural era subordinada e voltada para a
subsistência daquela população local.
Foi a partir deste dualismo que surgiu a divisão de classes da população rural, isto é, de um lado,
os grandes proprietários, com objetivo de exploração agromercantil, e do outro lado, a população
trabalhadora, que oferecia a mão de obra e se ocupava nas sobras de terra e de tempo deixados
disponíveis pela exploração principal. Foi esta a relação de produção que se constituiu pela
natureza da exploração e pela divisão da propriedade fundiária. Nesta divisão, o trabalhador só
participava da propriedade fundiária quando a grande exploração decaia (por motivo de
conjuntura econômica) ou ainda quando parte das terras desta propriedade não serviam para
aproveitamento da grande exploração, ou seja, perda de interesse do proprietário no “negócio”.
Porém, este fato era raríssimo de acontecer, isto porque, os donos destas propriedades sempre
acreditam em uma recuperação futura do potencial da terra (PRADO JR., 1979).
De acordo com Prado Jr. (1979), tais diversidades, denominadas de “vicissitudes” da grande
exploração, acabavam privilegiando a grande propriedade, transformando-a em um monopólio
virtual, na qual ora se ganhava com a divisão da terra improdutiva, ora se lucrava com a produção
que dela era explorada. Graziano da Silva (2000, p. 32) ao citar Prado Jr. aponta estas
vicissitudes, como uma das saídas dos grandes proprietários para driblar a crise aguda que se
inseria nesta em época adversas à exportação. “[...] o retalhamento das fazendas e de sua venda
em lotes de custo acessível aos trabalhadores rurais [...]” foi em grande parte, a única solução
para as dificuldades financeiras da empresa mercantil. Estas ações possibilitaram o surgimento de
uma pequena propriedade diferente dos núcleos de colonização.
A crise da grande empresa agromercantil, começou com a insuficiência de mão de obra após a
abolição da escravatura. Quando os negócios da empresa passavam a render menos, os grandes
proprietários, para não perderem suas fontes de rendimentos, retinham os trabalhadores em suas
propriedades, atribuindo-lhes, dívidas contraídas no estabelecimento rural. Para pagar tais
dívidas, o trabalhador recebia remuneração de acordo com o interesse do proprietário ou
empregador. As condições de remuneração (não fixa) do trabalhador eram então assim
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estabelecidas: “o pagamento em dinheiro; em parte do produto; e com a concessão ao trabalhador do direito de
utilizar com culturas próprias, ou ocupar com suas criações, terras do proprietário em cuja grande exploração ele está
empregado”. (PRADO JR., 1979, p. 60).

Assim, a decisão de divisão da terra em blocos ou lotes para a formação da pequena propriedade,
não significou na democratização da propriedade da terra, apenas serviu como estratégia para
equilibrar a empresa mercantil, quando esta estivesse passando por crise econômica, ou insucesso
da grande exploração. A partir da divisão das terras em pequenas propriedades é que surge a
partilha sucessória, isto é, o proprietário se transforma em minifundiário ao fazer divisões destes
espaços “conquistados” a limites extremamente baixos, produzindo assim, suas culturas e animais
em poucos hectares, em condições paupérrimas de sobrevivência e de qualidade de vida. Como
pode ser observado, estes pequenos proprietários sempre estão subordinados à grande
propriedade e é neste cenário que a pequena exploração busca espaço para se reproduzir, seja
como pequena propriedade, seja como pequena produção no interior das grandes propriedades.
Transformações na Agricultura Familiar
No Brasil, o termo agricultura familiar não é propriamente novo, mas o seu uso foi sucedido há
pouco. De acordo com Abramovay (1997), ainda encontra-se na literatura, diversos estudos,
muitos deles atuais, em que o termo “agricultura familiar” é tratado de forma indistinta, sendo
associada a “agricultura de baixa renda”, “pequena produção” e até a “agricultura de
subsistência”.
Para Altafin (2007), aqueles agricultores que se enquadram nesta categoria ainda carregam
conceitos discriminantes, humilhantes, ofensivos e desdenhosos, associados ao conceito “torto”
de agricultura familiar. Esses ainda compartilham com uma história urbana passada, de interesses
políticos, do qual o camponês (pequeno produtor) não participou, pois foi considerado dentro de
uma classe inferior sem pouco (ou nada) poder contribuir.
Nos últimos tempos, a agricultura familiar brasileira vem ganhando espaço em diversas linhas de
pesquisa. Para Ploeg (2009, p. 15), as abordagens sobre a classe, apresentam-se organizadas de
forma coerente, combinando “uma base teórica sólida, um enfoque empírico amplo e
metodologicamente bem estruturado e, por fim, mas não menos importante, um forte
envolvimento em processos de transformação”.
Percebe-se que aquele setor fadado à extinção – a agricultura familiar vem ganhando outros
contornos e posições no contexto sócio-econômico do País, uma vez que é considerada como a
principal geradora de oportunidades de trabalho no campo, bem como de desenvolvimento
econômico local e regional.
Estudos como o de Carneiro (1992); Abramovay (1997); Ploeg (2009) e outros tratam do tema,
procurando relacioná-los os acontecimentos recentes sobre a transformação da agricultura em
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diversas regiões do Brasil e na Europa, onde esta categoria se pauta com noções ainda de
campesinato e agricultura camponesa.
Ploeg (2009), por exemplo, acredita que para entender o mundo moderno da agricultura familiar
faz-se necessário mapear as ações desta classe, desde sua origem, isto é, da formação da família
ao modo de produção camponesa até chegar às vias de fatos. A primeira, relacionada à subdivisão
da agricultura em dois setores: “agricultura familiar e empresarial”, que de um lado abarca a
forma camponesa e do outro a forma empresarial de se fazer a agricultura. Estes dois setores se
aproximam em certo contexto (força de trabalho) e se distanciam em outros (recursos, máquinas,
tecnologia entre outros). A segunda, relacionada às diferenças entre os dois setores em relação ao
modo de produção, a começar pela propriedade, onde a produção camponesa produz, reproduz,
cresce e se desenvolve. Neste espaço, a produção empresarial, se reveste na produção, de
distribuição e apropriação de valor. E a terceira via, o falso entendimento sobre o camponês, de
sua articulação com a sociedade; considerado como um entrave no desenvolvimento econômico e
social.
Para o autor, o camponês não pode ser visto como o principal obstáculo ao desenvolvimento da
sociedade, isto porque, ele gera oportunidades de emprego no campo, diversificação de produtos
e valor agregado. Além destas vias, o autor aponta ainda duas tendências históricas que traz um
novo desenho às constatações: as contradições e as dinâmicas políticas e econômicas de muitos
espaços em todo o mundo rural. Em particular, Ploeg, aponta para a emergência da agricultura
empresarial, que se desenvolveu a partir das novas condições introduzidas e consolidadas no
projeto de modernização, amparada pelo Estado.
Dessa forma, para entender as transformações percorridas pela agricultura familiar até chegar ao
mundo moderno, deve-se buscar algumas referências a respeito das considerações feitas desde os
tempos que lá se vão, sobre o desenvolvimento do capitalismo no campo. Este ponto é essencial
para que se possa entender como se iniciou o processo e de que forma ele influenciou o
comportamento da família rural na busca da reprodução social.
Neste contexto, o ideal é começar pelos escritos de Marx e seus seguidores sobre os paradigmas
do capitalismo agrário e posteriormente sobre outras correntes de pensamento, em particular as
de Chayanov e Tepicht para entender tais contradições e rupturas. Abramovay (1992), em um de
seus estudos analisa o termo “paradigma”, em especial, na obra de Thomas S. Kuhn (um físico
teórico e historiador da ciência) para apontar as controvérsias que existem neste termo. A partir
de então, o autor associa a adjacência aos paradigmas tratados nos trabalhos clássicos de Lênin e
Kautsky. Para o autor, um paradigma, no contexto da comunidade científica marxista, se dá a
partir do momento em que os marxistas, não conseguem mais explicar a validade das teorias, dos
métodos e objetos que selecionaram como crença para a busca da pesquisa empírica. Assim,
levando este conceito para o capitalismo agrário, identifica-se que o paradigma começa a partir
dos entendimentos limitados que se tem sobre o conceito de agricultura familiar, a começar pela
associação que se faz à: a) pequena produção; b) produção de renda baixa; c) agricultura
camponesa.
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Abramovay (1992), em um de seus escritos, compara a agricultura familiar com o pensamento
marxista ao dizer que esta classe nas considerações de Marx é como uma “simples batatas dentro
de um saco”. Isto significa que trata-se de um setor que não tem lugar certo na estrutura de
classes, como por exemplo, a burguesia e o proletariado, classes que formam as leis básicas de
desenvolvimento do capitalismo.
Para os marxistas, a agricultura camponesa está fadada à eliminação social, pois, não se
enquadram em nenhuma categoria. Trata-se de uma classe que está mais enquadrada nos grupos
dos “bárbaros” do que em qualquer outra classe, pois as atividades produtivas desenvolvidas que
dão origem a sua reprodução não tem estatuto de trabalho social. Portanto, não gera capital,
apenas produz para sua subsistência, nunca podendo se fortalecer.
Abramovay (1990), ao comparar os paradigmas marxistas com os estudos de Chayanov e
Tepicht, identifica o contrário, isto é, em vez de diferenciação do campesinato na sociedade
capitalista, encontra-se a identidade social da agricultura camponesa por meio da integração
vertical (relação entre a agricultura e a indústria). Portanto, para a Abramovay, a penetração do
capitalismo na agricultura familiar se deu a partir desta integração.
“[...] através destas conexões, cada pequeno empreendimento camponês torna-se parte
orgânica da economia mundial, experimenta os efeitos da vida econômica geral do
mundo, dirige-se poderosamente, em sua organização, pela demanda do mundo
econômico capitalista [...]” (ABRAMOVAY, 1992, p. 69).

A verdade é que a mudança na estrutura interna da agricultura trouxe, em geral, efeitos
contraditórios aos pensamentos marxistas. De fato a extinção do campesinato acontece, mas,
sobre outros fundamentos, isto é, a partir da integração de seu modo de produção, estimulado
pelos principais fatores: a) modernização da atividade produtiva padronizada; b) processos de
compra e/ou venda de produtos agrícolas modificados; c) transporte e até produção de máquinas
e insumos necessários à agropecuária.
De acordo com Altafin (2007, p. 01), esta extinção, denominada pela autora como as
transformações, “não representam ruptura definitiva com as formas anteriores de produção”, até
mesmo porque, esta classe ainda produz dentro de um ambiente problemático (acesso a terra
mediante algum tipo de usufruto, trabalho predominantemente familiar, produção de baixa renda,
famílias que trabalham com técnicas relativamente precárias e atrasadas, produzem para sua
própria subsistência, entre outros) e limitado ao seu desenvolvimento sócio-econômico. Percebese que chegar a um conceito plausível sobre a agricultura familiar ainda é uma das barreiras que
diversos estudiosos vivenciam.
Alguns pensadores, tentado encontrar uma definição para o termo agricultura familiar,
conseguem apenas caracterizar esta classe ao invés de defini-la.
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De acordo com Altafin (2007), a FAO e o INCRA três características básicas definem o
significado de agricultura familiar: a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela
realizados são feitos por indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b) a
maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; e c) a propriedade dos
meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se
realiza sua transmissão em caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade
produtiva.
Este conceito foi formalizado pela Lei 11.326, de 24-07-2006:
“agricultura familiar e empreendimento familiar rural é aquele que pratica atividade no
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a
qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II – utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu
estabelecimento ou empreendimento; III – tenha renda familiar predominantemente
originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou
empreendimento; IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família
[...]”.

Abramovay (1997, p. 73) identifica também, nos estudos de Tepicht, três características básicas,
similares às definições apresentadas até este ponto, são elas: a) unidade indissolúvel (não há
separação entre bens, despesas e receitas geradas pela produção familiar) entre o empreendimento
agrícola e a família; b) uso intensivo de trabalho (a renda bruta depende da atividade produtiva
familiar); e c) natureza patriarcal da organização social (assegurado pelo chefe da família que
passa de geração para geração).
Observa-se nas características apresentadas acima, a seguinte concordância: na agricultura
familiar o que prevalece é a “base familiar”. O interessante é que mesmo com a chegada da
modernização, que despertou nos grupos familiares o interesse de implementar padrões
tecnológicos, bem como de melhorar seus processos produtivos para garantir um melhor espaço
no mercado, este setor não alterou sua base de formação.
No que se refere ao comportamento desta classe, diversos autores apontam para um
comportamento de acordo com as variáveis do ambiente, isto é, a exploração agrícola dependerá
da disponibilidade de terra e do padrão tecnológico disponível.
Abramovay (1992), citando Tepicht, aponta que o comportamento do camponês frente às forças
internas depende antes de tudo, do ambiente social, este é que ditará o comportamento econômico
do camponês. Pensando neste comportamento da família rural, qual seria então, o motivo de não
adesão à maximização de lucros?
Altafin (2007, p. 02), citando Chayanov, um dos primeiros intelectuais que colaborou com os
estudos sobre a economia camponesa, diz que os interesses da familiar agrícola na obtenção de
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lucro são totalmente diferentes daqueles da empresa rural (grande propriedade ou ainda
propriedade patronal). Os objetivos da grande propriedade dizem respeito à “extração do trabalho
assalariado e da propriedade, e a maximização do lucro”. Para a pequena propriedade familiar, o
interesse na contratação de mão de obra é justamente para auxiliar na força de trabalho da
família, quando esta se sentir sobrecarregada; já a busca por melhores rendimentos, acontece para
satisfazer às necessidades básica família.
Considerações
O presente estudo procurou demonstrar que não foi a partir da modernização da agricultura, isto é
da passagem do complexo rural para o complexo industrial, que o País passou a enfrentar uma
crise sócio-econômica.
Constatou-se que, a exclusão social, a desigualdade e a separação de classes tiveram seu início no
século XVII com a instituição do direito de propriedade, que deu origem a concentração de terras
e ao acúmulo de capital a pequenos grupos compostos por grandes produtores.
Neste contexto, desde os tempos de Brasil Colonial, o processo social aqui instalado foi
duplamente excludente. Em primeiro momento porque, ocorreu na forma de concentração de
grandes extensões de terras, pelos sesmeiros e latifundiários, bem como da busca pela geração de
riqueza que criou um ambiente, onde a exploração de mão de obra, de injustiça e de desigualdade
social se destacava. Em segundo momento porque aconteceu de acordo com interesses políticos.
Era desta forma que ocorria a acumulação de capital. O fato é que ao analisar a história do direito
de propriedade e relacioná-la com o presente, percebe-se que em meio a tantos anos, o “roteiro”
ainda continua o mesmo, isto é, a luta desigual dos pequenos contra os grandes para tentar
recuperar os espaços que lhes foram “roubados”.
De um lado estão as grandes extensões de terras usadas, em alguns casos, unicamente para fins
especulativos, de outro estão os pequenos agricultores lutando por uma oportunidade de trabalho
em um “pedacinho” de terra. Percebe-se ainda neste contexto que desde os tempos de Brasil
Colônia, os pequenos produtores já entravam na luta em desvantagem e tendo que lutar de “igual
para igual”.
No contexto atual, este cenário ainda continua, mas agora se apresenta de forma “camuflada”,
isto porque, ainda existe certa proteção do Estado às determinadas classes sociais (agricultura
patronal) que na realidade mais contribui para o acúmulo de capital e de terras nas mãos dos
grandes produtores do que para o desenvolvimento socioeconômico do País.
Este argumento é verídico e pode ser analisado quando se compara os dados do último Censo
Agropecuário que demonstra a grande concentração de terra no Brasil ainda está direcionada para
aqueles pequenos grupos de grandes produtores. Os dados do Censo Agropecuário de 2006
apontam ainda outro importante resultado, o de que mesmo utilizando pouco espaço de terra, a
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agricultura familiar, ainda é “peça” importante para garantir boa parte da alimentação da
população do País.
Acredita-se que existem diversos paradigmas que permeiam o campo da agricultura familiar, a
começar pelos agentes responsáveis em desenvolver políticas públicas direcionadas para este
setor, que julgam que se trata de uma classe composta de “agricultores improdutivos”. No
entanto, verdadeiro engano é de quem pensa sobre este prisma, uma vez que este setor assume
um papel inquestionável no desenvolvimento sócio-econômico do País.
Os agricultores familiares enfrentam dificuldades em suas propriedades por não receberem apóio
suficiente para mudar este quadro. Vivem em condições muito precárias, tem acesso limitado a
terra, enfrentam dificuldades de se enquadrar no sistema de liberação de créditos, trabalham com
técnicas atrasadas e, quando estas técnicas são substituídas por máquinas mais avançadas, não
conseguem operá-la de forma eficiente.
No Censo Agropecuário de 2006, ao abordar o perfil da agricultura familiar, principalmente no
que se refere a educação e a aquisição de créditos, os dados apontam para um fato preocupante: o
número de analfabetos. Cerca de 37% dos parentes do produtor que trabalhavam na agricultura
familiar eram analfabetos, e destes, 90% possuíam idade entre 14 ou acima desta. Esta deficiência
que se encontra no campo, pode trazer futuramente grandes prejuízos, seja na forma de valorizar
o capital humano, seja na forma de buscar e maximizar os rendimentos.
De acordo com Schultz (1967), a educação é essencial para o aumento da produtividade
individual e traz melhorias nas aptidões e na capacidade do trabalhador em aplicar o que
aprendeu. A qualidade do trabalho é resultado de uma boa qualificação que advém do
aprendizado. Portanto, bons resultados refletem em bons ganhos de produtividade e de
rendimento e consequentemente de fortalecimento da economia, seja ela local, regional, nacional
ou internacional.
O acesso ao crédito é outro dado apontado no resultado do Censo Agropecuário de 2006 e que
pressupõe estar relacionado com o baixo nível de educação escolar dos agricultores familiares.
Aproximadamente, 80% dos agricultores familiares declararam não obter financiamento para
produção, por terem receio de concentrar dívidas ou até mesmo de investir na propriedade. Este
comportamento dos pequenos agricultores sugere que a baixa escolaridade distancia a
oportunidade de crescimento econômico do empreendimento, pois restringe o produtor a
trabalhar com técnicas rudimentares e arcaicas, afastando assim a busca pela eficiência produtiva
do empreendimento.
Portanto, uma das estratégias desta classe para diminuir a desigualdade social, seria por meio de
investimento em educação. Para isso, o setor precisa de apóio e de políticas públicas que visem
um aumento no nível educacional. Quem sabe este sim, seja o primeiro passo para combater a
desigualdade sócio-econômica do País.
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