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Agroindústria do centro e seu impacto na periferia1 

A partir do último pós-guerra, a divisão mundial do trabalho, 

que tinha nos países periféricos os grandes exportadores de matérias-

primas e alimentos e, nos países centrais, os produtores de 

manufaturas, começa a se modificar drasticamente. A periferia no seu 

conjunto passa a ser importadora de alimentos, e os primeiros lugares 

na lista de grandes exportadores de produtos agropecuários são 

ocupados pelos países avançados, especialmente pelos Estados 

Unidos.2 

                                                           

1 Neste artigo tomamos como ponto de partida os dados e argumentos 
apresentados em Sorj, B., 1980, pretendendo aqui ampliar a caracterização 
conceitual das classes e estratos sociais presentes no campo brasileiro. 

2  
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Esta transformação se processou a partir da 

agroindustrialização do centro. Os países avançados aumentaram 

seus níveis de produção e produtividade em forma acelerada através 

de um parque industrial e científico aplicado à agricultura, enquanto 

que os países periféricos viram a sua capacidade de geração de 

excedentes exportáveis diminuída pelo crescimento demográfico e 

urbano, e sua produção estagnar-se ou por vezes retroceder pelo 

esgotamento dos recursos. Da mesma forma, a produção para o 

mercado interno, em geral em mãos de produtores familiares 

tradicionais, cujo aumento de produção se dava mais através de uma 

expansão horizontal (isto é, a integração de novas terras) do que por 

incremento de produtividade, não foi capaz de responder às 

necessidades da demanda interna que, além de crescer, foi-se 

diversificando. 

O centro, a partir da modernização técnica, aumentou sua 

produção, passando a ser auto-suficiente em vários produtos (como 

no caso da Europa) e aumentando aceleradamente seus excedentes 

exportáveis (EUA). A América Latina se transforma assim num 

importador nítido de alimentos, em particular aqueles países com 

menor nível de industrialização e/ou orientados particularmente para 

a produção de matérias-primas minerais. Esta expansão da produção 

nos países centrais teve na agroindústria de insumos e maquinaria 

agrícola seu carro-chefe. Esta tinha como tripé fundamental a 

indústria de tratores e maquinarias agrícolas, a indústria química 

(fertilizantes e pesticidas) e a produção de sementes e matrizes 
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animais em centros avançados de pesquisa genética. Nos Estados 

Unidos, onde esta agroindustrialização se deu com mais força, o 

governo estadunidense, a partir de diversos mecanismos, passou a 

desenvolver políticas de controle de produção e da exportação de 

excedentes agrícolas que ao mesmo tempo se transformavam numa 

arma de política externa. 

Esta situação se modifica naqueles países em condições de 

interiorizar os complexos agroindustriais e modernizar assim suas 

agriculturas. Apenas os países periféricos com avançada 

industrialização têm condições para tanto. A alternativa de 

modernização através da importação de insumos e maquinaria 

agrícola se choca com a limitação de divisas, as quais por sua vez 

devem ser usadas para outros fins, sendo que a alternativa de 

expansão horizontal apresenta óbvios limites físicos. Isto não 

significa que não tenha havido anteriormente avanços tecnológicos 

na agropecuária, particularmente no setor exportador. Estes avanços, 

porém, se deram em forma parcial por não estarem ligados à 

existência de um complexo agroindustrial moderno. A inexistência 

deste complexo, por sua vez, só pode ser entendida em relação ao 

nível e características do processo de industrialização que 

caracterizou o continente; Foi somente com a implantação das 

indústrias siderúrgicas e automotriz, e posteriormente, das indústrias 

químicas e farmacêutica, que as condições foram criadas para a 

geração em certos países, e particularmente no Brasil, de um 

complexo agroindustrial moderno. 
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Este complexo agroindustrial surge no bojo de um processo 

industrializador liderado pela empresa internacional, de forma que o 

complexo agroindustrial na periferia· é parte do processo de 

internacionalização de capital, interiorizando na periferia as práticas 

produtivas e tecnológicas trazidas do centro (e muitas vezes 

multiplicando os vícios e efeitos negativos destas). 

A geração deste complexo, porém, não é automática, e só se 

viabiliza na medida em que: 1) exista um potencial de demanda que 

justifique as grandes inversões que este setor exige; 2) o potencial de 

demanda seja efetivado através de políticas públicas (ou pela 

capacidade/necessidade efetiva do próprio setor agrícola de consumir 

estes produtos); e 3) preexista uma estrutura industrial que viabilize a 

instalação do complexo agroindustrial. 

Onde não existiam estas condições para a modernização da 

agricultura latino-americana, o impacto do complexo agroindustrial 

do centro se deu através de duas outras formas que não implicam a 

geração de um complexo agroindustrial interno. Estas duas formas 

são as plataformas de exportação e a revolução verde. Em ambos os 

casos os pacotes tecnológicos ligados a certos produtos são 

importados no que se refere a tecnologia mais sofisticada,3 e a 

presença da agroindústria encontra seus próprios limites na fraca 

capacidade de importação e/ou consumo destas economias. 

                                                           

3 Por exemplo, no caso da avicultura, a importação de pintinhos de 
linhagens  e “puras”. 
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Dentro dos países periféricos, o Brasil, é possivelmente, hoje, 

o país com o parque agroindustrial mais avançado e diversificado,4 

sendo desenvolvido particularmente a partir do fim da década de 

sessenta sob a proteção e promoção do Estado autoritário.5 

 

Os processos de transformação social 

No antigo padrão de articulação campo-cidade, a estrutura 

fundiária era o elo direto que reproduzia as condições de existência 

de uma ampla massa de trabalhadores que gerava um sobre trabalho 

em pobres condições técnicas e que favorecia de forma imediata o 

conjunto do setor industrial. No atual padrão de acumulação esta 

estrutura está sendo substituída por outra, onde a dinamização da 

geração de excedentes agrícolas é dada pelo complexo agroindustrial, 

tanto ao nível do processo produtivo no estabelecimento agrícola 

como na apropriação da produção agrícola, que passa a ser 

crescentemente industrializada antes de alcançar o consumidor. 

Neste sentido, e sem negar a importância que ainda possuem 

certas formas de expansão de fronteiras e da produção gerada por 

produtores tradicionais, pode-se afirmar que a estrutura fundiária 

passa a ser sobre passada pelo complexo agroindustrial na 

determinação das condições de reprodução das relações sociais na 

                                                           

4 Isto não significa que o Brasil alcançou os países centrais. No campo da 
genética e particularmente o da engenharia genética, que determinarão o 
futuro da agricultura, o Brasil apresenta ainda um grande atraso (Ver 
Goodman, D., Sorj. B., e Wilkinson, J., 1982).  
5 Cf. SORJ, B., op. cit. 
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agricultura. O complexo agroindustrial se transforma no beneficiário 

principal do sobre trabalho dos produtores agrícolas, substituindo 

crescentemente tanto o latifundista como o capital comercial 

tradicional e parcialmente o próprio conjunto do capital industrial. 

Este processo determina que sejam as formas de subordinação 

da produção agrícola ao complexo agroindustrial um dos aspectos-

chave para se compreender as novas formas que assumem as relações 

sociais na agricultura no momento atual e as condições de sua 

transformação. 

O conceito de "diferenciação social", largamente utilizado para 

analisar as transformações na produção, é, ao nosso ver, insuficiente 

para captar os efeitos da subordinação do campo à agroindústria. 

Portanto, propomos um modelo analítico no qual se cruzariam a 

diferenciação social clássica, ou "vertical", com a diferenciação 

"horizontal". Por diferenciação vertical ("clássica"), entendemos o 

processo de proletarização ou aburguesamento e a eliminação do 

produtor familiar. Por diferenciação "horizontal", destacamos a 

separação entre empresas familiares que conseguem modernizar seus 

processos produtivos e aqueles que terminam numa pauperização e 

marginalização crescente, como produto do mesmo processo. 

Em termos gráficos, teríamos a seguinte situação: 
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O gráfico procura descrever os seguintes processos: 1) ao nível 

da produção familiar uma tendência â eliminação dos produtores 

familiares através da expansão e/ou marginalização daqueles que não 

conseguem acompanhar os novos patamares tecnológicos e 2) uma 

diferenciação (horizontal) que implica: a) a existência de transforma-

ções dentro do conjunto de produtores familiares, sem que estas 

transformações conduzam à proletarização; e b) um processo 

ziguezagueante pelo qual empresas que anteriormente utilizavam 

predominantemente trabalho assalariado passam a se sustentar 

fundamentalmente do próprio trabalho familiar. 

Este modelo é de caráter analítico-descritivo6, e sua utilidade 

                                                           

6 Trata-se de um modelo analítico-descritivo, na medida em que não implica 
a escolha de uma explicação específica das causas que lhe dão origem, 
como, inclusive, não hierarquiza as duas formas de diferenciação. Uma 
análise teórica das relações entre agricultura e capitalismo pode ser 
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central é de mostrar que os processos de diferenciação social podem 

levar, tanto à heterogeneização da produção familiar e sua 

polarização em proletariado e burguesia quanto a sua manutenção, 

porém diferenciando-se em seu interior entre produtores familiares 

que permanecem viáveis e outros em processos de pauperização e 

eventualmente de expulsão. Ambos os processos de diferenciação, é 

bom insistir, geralmente aparecem em forma cruzada, de maneira 

que, por exemplo, os produtores familiares pauperizantes servem 

como força de trabalho temporária nas empresas capitalistas. Trata-

se, portanto, da formação de categorias sociais novas e não de 

estratos dentro de um continuum tradicional-moderno. Cada grupo 

social tem seu lugar redefinido pelo avanço da integração 

agroindustrial. 

 

As novas formas de produção 

No caso brasileiro podemos dizer que o processo de 

transformação das relações de produção da agricultura se tem dado 

na direção de: 1)depurar as relações de produção capitalistas nas 

grandes empresas agrícolas; 2) fortalecer um importante setor de 

produtores familiares capitalizados; 3) gerar uma massa de pequenos 

produtores pauperizados que se encontram marginalizados pela sua 

baixa produtividade dos grandes circuitos produtivos. Trata-se de um 

processo ainda fluido, onde os processos de diferenciação não estão 

                                                                                                                            

encontrada em GOODMAN, D., SORJ, B., e WILKINSON, J., op. cit. 
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totalmente definidos. Ainda assim pode-se assinalar que a 

predominância destes setores se dá de forma desigual nas diferentes 

regiões do país, sendo, por exemplo, predominante o terceiro no 

Nordeste, tanto quanto seriam os dois primeiros no Centro-Sul.7.  

Os dados mais recentes de alguns indicadores mostram uma 

aceleração desta concentração regional ao mesmo tempo como o 

processo de agroindustrialização penetra cada vez mais nas regiões 

da fronteira e nos estados do Nordeste, como mostra a Tabela 1. 

 

 
 

Nas últimas três décadas se deu no Brasil um crescimento 

absoluto e relativo do número de produtores familiares em relação a 

outras categorias de trabalhadores rurais, como mostra a Tabela 2. 
                                                           

7 TOSCANO, G., "Composição da população ocupada no setor agrícola do 
Estado de São Paulo", in Política agríola e agricultura de baixa renda, 
Universidade Federal de Viçosa, vol. 11, 1977. 
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No bojo do crescimento de um conjunto dos produtores fami-

liares, parte destes, assim como dos grandes latifúndios, foi se 

modernizando, como mostra a Tabela 3.  
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A produção familiar modernizada8 

A produção familiar pode ser definida como uma categoria 

social, que a partir de uma base material e social específica luta pela 

sua reprodução contra a expropriação do excedente e a tendência de 

proletarização (no campo ou na cidade) que se exerce contra ela a 

partir do modo de produção o capitalista, ou contra a expropriação de 

seu excedente por parte do proprietário fundiário, ou do capital 

usuário e comercial. A produção do camponês, portanto, só pode ser 

compreendida a partir da existência das bases sociais, materiais e 

ideológicas específicas que servem para ele lutar pela sua reprodução 

o como categoria social específica, reprodução que, como vimos, 

pode ser tanto negativa como ampliada. Na luta para se preservar 

como produção familiar economicamente viável, esta deve aceitar as 

imposições que o sistema agroindustrial lhe coloca, e que na medida 

que as aceite vão modificando suas determinações, as bases de seu 

funcionamento, a sua especificidade material e ideológica, 

transformando-se crescentemente num agente integrado na sociedade 

capitalista.  

Esta incapacidade crescente de autodefesa camponesa 

simbolizaria assim o processo pelo qual a integração agroindustrial 

vai despojando o camponês de elementos centrais que definem sua 

                                                           

8 Para um tratamento mais detalhado deste tema, consultar: Wanderley, N. 
(1979), Graziano da Silva (1979), Sandroni, P. (1980), Beskoff, P. (1979), 
Sorj, B. (1980), Coradini e Fredericq (1981), Tavares, J. V. (1978), Muller, 
G. (1981) e Lopes, J. L. (1978).  
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especificidade. Isto é, a base material e ideológica que determina um 

tipo de confrontamento da produção familiar com o capital que é 

constantemente cercado pela ação da integração agroindustrial. 

A situação muda drasticamente no momento em que a 

viabilidade econômica da unidade familiar passa a depender de sua 

capacidade de se atualizar tecnologicamente, ou seja, no momento 

em que a agroindústria passa a integrar a agricultura dentro de um 

processo que leva ao revolucionamento permanente dos processos 

produtivos. Este contexto, por sua vez, leva a aumentar a importância 

do capital comercial e financeiro, agroindustrial ou estatal e a 

eliminação do capital comercial e usuário tradicional. 

Neste contexto, acelera-se violentamente o processo de 

diferenciação horizontal dentro do campesinato. A condição de 

sobrevivência dentro do novo sistema produtivo é a capacidade de 

adequação que só é possível gerando-se um certo excedente e/ou 

novo endividamento. Nestas circunstâncias, o produtor familiar bem-

sucedido deve reinvestir na agricultura para sobreviver, já que a 

reprodução simples equivale a reprodução negativa na medida em 

que o não melhoramento dos equipamentos implicaria que nos 

futuros ciclos reprodutivos se encontrará em desvantagem crescente 

frente aos produtores mais tecnificados. 

No processo de aumento de produtividade e produção por 

empresa, se dá um processo de concentração da produção. Esta 

concentração significa fundamentalmente o aumento do capital fixo 

por empresa, embora não implique necessariamente uma 
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concentração fundiária. Porém, nos casos em que preexistia uma 

estrutura minifundiária, o uso rentável da tecnologia agroindustrial 

exige concentração fundiária, daí a política de "remembramento" dos 

minifúndios. 

As novas características da produção familiar decorrentes de 

sua integração na agroindústria podem ser assim resumidas9: 

A) Compulsão a mercantilizar a totalidade de sua produção. 

No caso do produtor familiar integrado ao complexo agroindustrial, a 

possibilidade de escolher entre o autoconsumo e a mercantilização da 

sua produção não mais existe, na medida em que a base de seus 

processos produtivos e as condições de sua futura reprodução se 

encontram totalmente monetarizadas. Isto é, nos pressupostos da 

produção (insumos, maquinaria e crédito) a produção agrícola surge 

como mercantil, e portanto, o produto deve ser forçosamente 

mercantilizado. A possibilidade de optar pelo autoconsumo ou pela 

mercantilização apareceria igualmente como um instrumento de 

autodefesa camponesa que assim praticamente desaparece; 

Fim da permutabilidade entre terra, trabalho e capital. A opção 

camponesa de uso mais ou menos intensivo de um ou outro dos 

fatores de produção tende a desaparecer, no sentido de que a nova 

tecnologia é que determina crescentemente a viabilidade ou não do 

uso alternativo dos diferentes fatores de produção. A nova tecnologia 

                                                           

9 Para uma análise da modernização da pequena produção no Nordeste 
dentro do contexto dos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado veja 
WILKINSON, J., 1982. 
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determinará a quantidade mínima de terra necessária para o uso 

rentável, assim como imporá limites à alocação alternativa de força 

de trabalho familiar. Igualmente, modificará as alternativas de uso do 

capital monetário excedente;  

C)Seleção/exclusão/concentração Os processos de 

concentração anteriormente mencionados determinam um constante 

processo de seleção/exclusão pelo qual um grupo de produtores 

familiares consegue adequar-se aos novos patamares técnicos e um 

outro é excluído. Este processo é intermitente, gerando em forma 

permanente um grupo de produtores familiares que não tem 

condições de viabilizar sua produção familiar;  

D)Apropriação do conhecimento "camponês"  

Para o produtor familiar, e inclusive para o trabalhador assala-

riado, as formas tradicionais de produção mantinham um controle de 

processo produtivo a partir do conhecimento adquirido na prática e 

das características técnicas da produção. O que fazer, quando fazer, e 

como fazer eram em grande parte determinados pela sua "intuição" a 

partir da experiência acumulada.  

Nas condições de produção tecnificada, o processo produtivo 

passa a estar determinado pelas prescrições "externas" das empresas 

industriais, diretamente ou através da extensão rural, que estruturam 

o ritmo e as tarefas da atividade produtiva. Os porquês das 

prescrições técnicas permanecem desconhecidos para o trabalhador 

rural, que no fundamental segue as indicações dos técnicos, sob pena 

de não produzir resultados econômicos satisfatórios. Não somente o 
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conhecimento é subtraído do produtor; como seu ritmo de trabalho 

passa a ser determinado pelas prescrições técnicas da agroindústria. 

Esta desapropriação do conhecimento tradicional e a imposição do 

ritmo de trabalho não implica, porém, que o produtor não possua 

ainda certas características e conhecimentos que lhe são próprios. A 

experiência adquirida lhe permite em forma intuitiva introduzir 

pequenas modificações na utilização dos insumos. Trata-se, porém, 

de limites muito estreitos de autonomia no processo produtivo, sem 

lhe dar reais condições de influir, seja nas determinações mais gerais 

da utilização dos insumos industriais, seja na capacidade 

inovadora.Particularmente nas condições de "transição acelerada" de 

camponês tradicional, com praticamente educação formal, às formas 

avançadas de agricultura tradicional, o produtor não tem condições 

de acompanhar, de integrar níveis mais abstratos de informação 

relativos à tecnologia por ele utilizada.O ritmo de trabalho, embora 

não seja totalmente imposto pelo ritmo da maquinaria, não deixa para 

o produtor maiores margens de autonomia, sob pena de não cumprir 

os níveis de produtividade que são a condição de sobrevivência 

econômica. Ainda mais quando se vê obrigado, pela impossibilidade 

de contratar número suficiente de trabalhadores assalariados, a 

assumir tarefas que vão muito além de uma jornada de oito horas de 

trabalho.  

E)A integração econômico-ideológica. Este processo de 

integração é múltiplo, e nele jogam fatores materiais como 

ideológicos. De certa forma se poderia dizer que na atualidade a 
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grande força determinando esta integração é o consumo. A 

necessidade de dinheiro para viabilizar a compra de produtos 

manufaturados — que resultam mais baratos quando comprados do 

que quando produzidos manualmente — já é mencionada por autores 

clássicos como geradores do processo de especialização e 

mercantilização da produção camponesa. O que se coloca hoje, 

porém, não é a substituição de produtos anteriormente produzidos ou 

de acesso no mercado tradicional, e sim a integração na estrutura de 

objetos de consumo ligados ao desenvolvimento da sociedade 

capitalista (desde remédios manufaturados até televisão e Coca-

Cola).Essa integração camponesa no mundo ideológico burguês 

através do consumo não se refere a uma questão de avaliação 

chayanoviana racional ou subjetiva das "necessidades da família"; 

pelo contrário, atua como uma estrutura objetiva, determinada pela 

penetração dos aparelhos ideológicos e os meios de comunicação 

modificando o mundo cultural do campesinato.Esse processo atua 

obviamente não apenas em forma ideológica como material. Na 

medida em que a produção familiar se integra dentro do circuito 

financeiro e industrial, o funcionamento da empresa passa a exigir do 

próprio produtor um ritmo de integração tecnológica e financeira 

cada vez maior, sob pena de se proletarizar (pois o nível de 

integração já não permite mais um retomo a um estágio de produção 

para o autoconsumo). Isto gera uma dimensão específica no processo 

de trabalho na unidade familiar, que não sendo diretamente 

subordinada ao controle do capital leva a família produtora a 
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interiorizar a racionalidade capitalista sobre si mesma de forma a 

manter níveis crescentes de produtividade.  

F) De classe a estratos processos anteriormente mencionados 

resultam na transformação do campesinato, minando as bases 

materiais e ideológicas que o diferenciavam e o contrapunham às 

outras classes sociais. Os mundos simbólicos particulares, geralmente 

de origem pré-capitalista, tendem a se desintegrar pela ação 

combinada dos aparelhos ideológicos (escolas, mass media etc.), 

dando lugar a uma forma de sociabilidade e integração dentro das 

expectativas da sociedade capitalista. As formas de organização 

passam a se dar dentro da legalidade da ordem capitalista, através de 

organizações corporativistas de representação. Os interesses sociais 

tendem a se concentrar em reivindicações de ordem econômica que 

não implicam um questionamento da ordem social estabelecida. As 

contradições frente ao latifúndio tendem a diminuir para se 

concentrar nas relações com a agroindústria e as políticas públicas. 

 

Os pequenos produtores pauperizados 

Apesar da modernização da agricultura brasileira, permanece e 

continua crescendo um setor de pequenos produtores "tradicionais" 

pauperizados. Dada a importância crescente da produção 

capitalizada, este setor de camponeses, localizados geralmente em 

terras marginais, tende a ter sua importância econômica diminuída e, 

portanto, suas características e formas de integração na economia 

transformadas. 
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Este fenômeno fica mais claro se o contrapomos ao 

desenvolvimento da agricultura no capitalismo central. Nestes países 

o desenvolvimento do capitalismo na agricultura determinou a 

redução absoluta e relativa da quantidade de força de trabalho 

empregada na agricultura, e, em muitos casos, a diminuição na 

quantidade de terras utilizadas, na medida em que os investimentos 

em novas técnicas se concentram nas terras de maior renda 

diferencial. 

No Brasil, da mesma forma, temos que em certas regiões mais 

desenvolvidas têm diminuído a importância absoluta e relativa da 

população rural, e terras antigamente dedicadas à lavoura foram 

transformadas em pastagens. Entretanto, especialmente nas regiões 

com baixa industrialização, a falta de alternativas de emprego no 

setor urbano determina que parte da população que em outras 

circunstâncias teria abandonado a produção agrícola permaneça 

dentro dela. 

Esta população inclui tanto pequenos proprietários como 

parceiros ou arrendatários incapazes de capitalizar as suas empresas, 

e que em muitos casos se assemelha a bolsões de força de trabalho 

desempregada, capaz de gerar sua própria subsistência. Uma das 

razões fundamentais deste processo é que a crescente relevância do 

setor agrário capitalizado (seja de pequenas ou grandes empresas) 

não se reflete quantitativamente em termos de absorção de mão-de-

obra. Nas regiões de grandes latifúndios que se modernizam, pode se 

dar uma diminuição total do trabalho assalariado ocupado na medida 
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em que as formas mais avançadas de produção podem diminuir a 

quantidade de trabalhadores já assalariados anteriormente ocupados. 

A manutenção dessa mão-de-obra pode refletir-se no 

crescimento das pequenas propriedades, em zonas de fronteira e em 

terras marginais, ou no aumento de pessoas trabalhando na mesma 

parcela, o que leva geralmente à diminuição crescente de 

produtividade por indivíduo ocupado. 

Esse conjunto de produtores marginais se imbrica no processo 

de acumulação capitalista em forma diversa segundo seja o contexto 

econômico específico. Em seu caso extremo, trata-se de excedente 

populacional que só poderá eventualmente no futuro ser integrado 

pelo capitalismo ou expulso fora das — fronteiras nacionais. Por 

outro lado, pode integrar-se em forma de força de trabalho 

temporária, que permite reduzir o custo do capital variável de certos 

produtos agrícolas. Em outros casos, transforma-se em exército 

industrial de reserva utilizado em épocas de expansão econômica, ou 

como exército de reserva dentro do próprio campo, rebaixando o 

poder de barganha dos produtores familiares integrados nos circuitos 

de capital agroindustrial. E, finalmente, atua como fator de pressão 

sobre o salário industrial na medida em que permanece como massa 

potencial concorrente no mercado de trabalho. 

As defasagens entre a liberação da força de trabalho pelo 

avanço do capitalismo na agricultura e a capacidade de absorção 

desta força de trabalho pelo setor urbano-industrial resolvem-se 

historicamente das mais diversas formas. Como temos visto, pode 
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ocorrer a expulsão deste grupo, transformando-o desde o ponto de 

vista da reprodução do capital à escala nacional Gá que pode ser 

recuperado à escala internacional) em excedente demográfico. Ao 

mesmo tempo, pelo lado desta mão-de-obra surgem novas formas de 

organização em função de sua sobrevivência, que assumem 

características específicas. Assim, temos formas variadas de 

combinação do trabalho de diversão membros da família nas mais 

variadas atividades, que permitem no seu conjunto a sobrevivência da 

família. 

Este fenômeno tem levado muitos autores a ver um tipo de 

"recamponesização" na medida em que a luta pela sobrevivência 

fortalece certos laços familiares. Contudo, trata-se, na verdade, de 

uma estrutura totalmente nova, divergente da estrutura familiar 

baseada no trabalho direto da terra, no qual o produtor tinha certo 

controle sobre o processo produtivo e do seu produto. Aqui a família, 

como célula econômica, não está baseada nas necessidades imanentes 

do processo de trabalho rural, tratando-se mais de uma célula de 

consumo, produto da impossibilidade de atingir o mínimo necessário 

para sua sobrevivência a partir do trabalho de cada um de seus 

membros. Sua dinâmica é dependente da capacidade de integração do 

setor urbano-industrial e dos mecanismos do ritmo de marginalização 

ou expulsão da produção agrária. 

A massa de produtores que temos denominado de bolsões de 

desemprego é na verdade de difícil caracterização, no sentido que 

exprime processos históricos complexos, que mostram os limites das 
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formulações alcançadas no denominado debate sobre marginalidade. 

Por um lado, temos que podem se dar excedentes demográficos, mas 

estes não são necessariamente uma "característica estrutural" do 

capitalismo periférico e sim um fenômeno passageiro, e relativo a 

cada economia nacional. Por outro lado, vemos que a marginalidade 

não é somente urbana, mas também rural. Finalmente, por detrás das 

chamadas massas marginais se encontram os mais diversos tipos de 

integração no processo de acumulação capitalista, assim como 

diversas formas de organização "familiar" que permitem a 

sobrevivência de seus integrantes. 

O que importa assinalar é que temos uma redefinição crescente 

do lugar ocupado pela pequena produção tradicional. Se bem que 

ainda ocupe lugar importante como produtor de alimentos, sua 

importância como produtor direto tende a decrescer e a ser 

substituída por pequenos produtores capitalizados e empresas 

capitalistas. Desta forma, de produtores tradicionais se transformam 

em "marginais", com ritmos de proletarização e absorção pela 

economia urbano-industrial que depende em última instância da 

dinâmica de cada economia nacional e seus ciclos de expansão e 

retração e as possibilidades de absorção e expulsão da produção rural. 

A empresa capitalista rural tem nesta mão-de-obra uma fonte 

importante de barateamento de seus custos de produção, e a própria 

expansão destas empresas é possibilitada pela existência desta mão-

de-obra. Finalmente, o grupo de pequenos produtores capitalizados 

deve ser estudado concretamente nas formas específicas de seu 
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surgimento e de seu imbricamento com o conjunto de expansão 

agroindustrial. 

 

As empresas capitalistas 

A modernização dos grandes estabelecimentos agrícolas é 

altamente desigual. Embora se dê uma modernização rápida daquelas 

propriedades onde se apresenta uma alta renda diferencial (seja em 

termos de mercado nacional ou internacional) a tendência ã 

modernização do resto dos grandes estabelecimentos pode ser lenta, 

porque as grandes propriedades, mantendo formas de extorsão do 

sobretrabalho não capitalista, podem manter níveis de lucratividade 

maiores do que se se transformassem em empresas diretamente 

integradas na produção em grande escala. Esta situação pode ser 

quebrada por políticas públicas que "compensam" a grande 

propriedade e promovem a sua transformação em empresa capitalista, 

o que ocorreu no Brasil em forma acentuada a partir dos anos 

sessenta. De qualquer maneira, esta transformação é altamente 

desigual na medida em que a grande propriedade ocupa terras com 

diversas rendas diferenciais. 

No caso brasileiro, a necessidade de impulsionar a 

modernização agrícola determinou a intervenção massiva do Estado 

para integrar a grande propriedade na estrutura da produção 

agroindustrial. A criação de grandes empresas capitalistas na 

agricultura passou a ser incentivada especialmente em torno da 

ocupação de novas áreas, sobretudo na Amazônia, com os estímulos 
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da SUDAM, mas também no Nordeste com a SUDENE e mais 

recentemente com o POLOCENTRO para regiões dos cerrados. 

Tanto aqui como nas áreas de ocupação tradicional a grande empresa 

especializa-se em certos ramos como pecuária, cana-de-açúcar, 

reflorestamento, avicultura, fruticultura, ocupando um papel 

secundário na exploração de outros produtos agropecuários. 

Já existem vários estudos sobre o impacto desta modernização 

da grande empresa na transformação das relações sociais no campo10. 

Aqui, portanto, limitamos nossos comentários aos efeitos mais 

decisivos deste processo. 

A modernização da agricultura se dá através de transformações 

parciais de aspectos do ciclo produtivo, o que determina que a 

quantidade de força de trabalho seja desigual em diferentes 

períodos11. Nestas circunstâncias, o capital satisfaz suas necessidades 

através de uma força de trabalho temporária e a longo prazo, através 

da crescente mecanização de todas as fases de produção agrícola e a 

conseqüente homogeneização de suas necessidades de força de 

trabalho. 

A formação de uma força de trabalho assalariada no campo 

adquire historicamente duas formas fundamentais. A primeira, que 

poderia ser denominada a forma tradicional, ocorre com a utilização 

da força de trabalho excedente da pequena produção. Trata-se de 

                                                           

10 Em particular os estudos de J. Graziano da Silva. Consultar, igualmente, 
CASTRO A. et al., 1979 e IANN1, O., 1979. 
11 Cf. SILVA, J. G., 1980. 
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pequenos produtores relativamente cercanos à empresa agrícola 

capitalista, ou fixados no próprio estabelecimento através da 

distribuição de terras dentro de sua própria empresa. Desta forma, o 

trabalhador tem assegurado seu sustento durante o período em que 

não é necessário na empresa, sem representar para esta um ônus 

especial, a não ser o próprio pedaço de terra oferecido ao pequeno 

produtor. 

O processo de valorização da terra, problemas sociais e 

políticos que esta forma de fixação do trabalhador pode acarretar e a 

concentração crescente das atividades de pique em períodos muito 

específicos, pelas transformações tecnológicas, tende a levar à 

expulsão da pequena produção dos limites da empresa capitalista. 

Nestas condições se apresenta o problema da formação de uma força 

de trabalho rural que esteja à disposição em momentos específicos do 

ciclo produtivo. 

A modernização da grande propriedade vai quebrando as 

possibilidades de involução para formas de produção não capitalistas. 

Se, anteriormente existia uma possibilidade, em condições de 

mercado desfavoráveis, de retração para a subsistência, a 

dependência crescente de ingressos monetários para permitir a 

reposição do próprio ciclo produtivo (insumos e maquinaria) não 

permite que isto aconteça. Por sua vez, a dissolução do latifúndio 

leva à dissolução das estruturas tradicionais de dominação, da erosão 

do poder do proprietário e dos mecanismos clientelísticos de 

relacionamento. 
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A penetração de processos produtivos mais avançados tende 

geralmente — pelo menos num primeiro estágio — a aprofundar as 

necessidades desiguais da força de trabalho durante o ciclo produtivo. 

Assim, por exemplo, a mecanização e utilização de insumos 

modernos podem levar à liberação da força de trabalho na época do 

plantio, ao mesmo tempo em que determina o incremento da 

produção e as necessidades da força de trabalho na época de colheita, 

que ainda pode não ser mecanizada. A dinâmica de geração e 

expulsão da força de trabalho depende de cada produto e de seus 

níveis de mecanização e concentração, porém pode-se dizer que se dá 

uma tendência geral, com a penetração das forças produtivas mais 

avançadas, para a diminuição da força de trabalho ocupada na 

agricultura, seja temporária ou permanente. 

Como conseqüência destes processos, o trabalho assalariado 

temporário se transformou na forma mais importante de trabalho 

assalariado rural no Brasil. Por sua vez, os assalariados permanentes 

que tendem a continuar dentro da fazenda são os trabalhadores 

qualificados, como tratoristas e mecânicos, na medida em que seus 

serviços são necessários durante todo o ano. 

Podemos distinguir duas formas diferentes de trabalho 

assalariado — aquele resultando do assalariamento da pequena 

produção tradicional, e aquele que agora depende totalmente da 

venda de sua força de trabalho, mora em vilas ou cidades, e que 

eventualmente trabalha no campo e também na cidade. 

Em relação a este último, a existência de uma grande massa de 
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trabalhadores rurais com alta mobilidade estabelece um processo de 

unificação do mercado de trabalho nacional e determina de forma 

crescente uma tendência à igualação dos salários regionais, assim 

como dos urbanos e rurais. A tendência para esta unificação, contudo, 

não implica uma igualação ou homogeneização total dos salários 

urbano rurais. Pelo contrário, a própria mobilidade da força de 

trabalho é determinada pela existência de diferenças salariais a partir 

do desenvolvimento desigual das empresas capitalistas, de maneira 

que a homogeneização do salário é no melhor dos casos a permanente 

criação/destruição de uma média salarial hipotética em torno da qual 

gira o salário de uma categoria de trabalhadores. Isso sem considerar 

que, a partir de níveis diferentes de produtividade e capacidade de 

pressão sindical, se criam diferenças salariais mais ou menos 

permanentes no setor. 

 

As perspectivas políticas 

O governo militar brasileiro, vale assinalar rapidamente, 

embora tenha tido nas grandes propriedades do campo uma das 

forças de sustentação social do golpe de março de 1964, tinha nos 

setores avançados da grande indústria e das finanças a base real do 

novo modelo econômico e a força dinamizadora da nova fase de 

expansão capitalista em que o Brasil entrara na segunda metade da 

década de sessenta. 

Embora chegando a favorecer os grandes proprietários, as 

políticas estatais terão como objetivo a reestruturação da base 
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produtiva da agropecuária brasileira integrando-a ao complexo 

agroindustrial de insumos e maquinarias agrícolas e â indústria de 

transformação de alimentos e fibras. 

A deterioração dos mecanismos tradicionais de dominação do 

campo, que gerou as mobilizações no período anterior ao golpe de 

64, colocou frente â burguesia a tarefa de renovar a estrutura de 

dominação a partir de um papel ativo do Estado. A repressão, 

decisiva no início, tende a ser substituída por novas estruturas 

político-ideológicas e econômicas de dominação. 

Foi justamente com a consolidação do Estado autoritário que 

se efetivou a sindicalização rural em massa. Formados no contexto da 

liquidação dos antigos movimentos sociais, estes sindicatos rurais, 

atrelados ao Estado, deixaram pouco espaço para mobilização 

autônoma. Mais ainda, os critérios de enquadramento sindical 

baseados no "módulo" de propriedade rural imprimem um caráter 

interclassista a sua atividade, com produtores familiares ora nos 

sindicatos patronais, ora junto aos "bóias-frias". Sua atuação, 

portanto, se confronta com a extrema fragmentação social do mundo 

rural, desde assalariados a produtores familiares, onde a integração 

agroindustrial está avançada. 

Além dos sindicatos, as formas de integração no Estado 

burguês atualmente em curso se dão no sentido da criação de 

organizações de cooperativas, serviços e projetos específicos de 

reordenação da estrutura fundiária junto com os mecanismos gerais 

de penetração ideológica, como os meios de comunicação de massa e 
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educação. 

As cooperativas se apresentam como mecanismo através do 

qual o Estado disciplina o pequeno produtor no uso de crédito e 

insumos modernos, ao mesmo tempo que oferece ao Estado uma 

organização relativamente fácil de penetrar e manipular, seja pela 

própria tendência das direções das cooperativas a se desvincular das 

bases, seja através dos mecanismos materiais e legais pelos quais a 

cooperativa depende do Estado. A estrutura de serviços que o Estado 

está introduzindo no campo, como aposentadoria, serviço médico e 

educação, já são e serão utilizados de maneira crescente, como 

instrumentos de controle e integração ideológica da população rural. 

Em certos casos, políticas orientadas para acelerar a 

diferenciação interna entre os próprios produtores familiares podem 

ser claramente indicadas. Assim, por exemplo, os projetos em regiões 

atrasadas, em que a promoção de certas camadas de pequenos 

agricultores visa diferenciar e privilegiar um setor do resto, como é o 

caso do POLONORDESTE. Por outro lado, em regiões de grande 

conflito social o Estado pode intervir com políticas de cooptação 

através do INCRA ou órgãos especiais (GETAT). 

Temos, portanto, que o governo se utiliza de forma 

diferenciada, num contexto altamente dinâmico e socialmente 

fragmentado, segundo as diferentes categorias sociais no campo, de 

diversos mecanismos de integração e dominação, adaptando-se à 

heterogeneidade do campo, embora promovendo sempre a 

modernização sob a égide do contexto agroindustrial. 
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Porém, a própria violência deste processo e os efeitos da 

subordinação do setor agrícola ao conjunto da economia numa época 

de crise tendem a promover movimentos que escapam ao controle 

destas políticas. 

Estes se expressam sobretudo a nível regional com a Igreja e 

os sindicatos do Norte e Nordeste forçados a uma crescente 

intervenção na questão da terra ou na fixação de salários, enquanto 

que no Sul, eles vêm articulando movimentos de massa contra a 

política de preços agrícola (como nos casos dos suinocultores em 

Santa Catarina e os produtores de soja no Rio Grande do Sul). 

Contudo, o próprio exemplo do Rio Grande do Sul mostra que 

uma articulação puramente regional é incapaz de unificar as lutas no 

campo. Neste estado, enquanto os sindicatos articulam as 

reivindicações setoriais e corporativistas dos produtores 

capitalizados, inclusive no contexto de mobilizações em massa, os 

trabalhadores sem terras se movimentam para a ocupação de 

latifúndios sem nenhum respaldo por parte destes mesmos sindicatos. 

Como conseqüência, uma estratégia para o campo, hoje, tem 

de partir de um reconhecimento da heterogeneidade estrutural de suas 

forças sociais, que compõem trabalhadores rurais, produtores 

familiares capitalizados e pequenos produtores pauperizados. Embora 

a predominância de uma ou outra destas forças se expresse em 

primeiro lugar a nível regional, com o avanço da agro 

industrialização do campo, esta heterogeneidade se consolida e forma 

o difícil contexto em que a unificação das lutas no conjunto do 
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campo brasileiro deve ser buscada. Por sua vez, com a crescente 

integração do campo nos circuitos de capital agroindustrial e 

financeiro, a resolução da questão agrária deixa de ser uma 

problemática setorial, e deve ser colocada no contexto de alternativas 

estruturais para o conjunto do modelo econômico e político. 

 

 

ANEXO 

Dados básicos sobre a estrutura fundiária e utilização de 
maquinarias e insumos agrícolas 
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O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudança 
 

Maria Hermínia Tavares de Almeida1 
 

 

Muitas foram as transformações experimentadas pelo 

sindicalismo brasileiro nos últimos vinte anos. A natureza e o 

significado dessas mudanças deram motivo a alguma controvérsia 

entre os cientistas sociais. Contudo, para além de toda polêmica, os 

analistas convergem no reconhecimento de que existe algo de 

fundamentalmente novo a distinguir o movimento sindical de hoje 

daquele que marcou presença na cena pública, nos tempos do 

populismo. 

Até o presente, as atenções estiveram focalizadas no novo 

sindicalismo operário que, gerado no universo da grande indústria 

moderna, foi inovador no plano das aspirações sócio-profissionais, 

em sua prática sindical e no estilo de fazer política. 

Já é hora de tentar uma visão mais abrangente do movimento 

sindical brasileiro, que ganhou o espaço público no final dos anos 

setenta. A tarefa é difícil por mais de uma razão. O que se segue não 

tem a pretensão de ser um quadro acabado de uma realidade 

complexa e desigualmente conhecida. e antes um esboço, a ser 
                                                           

1 Professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Colaboradora do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (CEBRAP). Agradeço a Helena Urbano e Elza 
Hobus. que realizaram o levantamento das greves, e a Sérgio Amad Costa, 
que construiu as tabelas e realizou a pesquisa sobre as eleições sindicais. 




