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INTRODUÇÃO 

 

Na formação da agricultura brasileira contemporânea no século XX é possível distinguir dois 

cortes fundamentais nas condições sociais e mecanismos de geração e apropriação de excedentes 

agrícolas, e do lugar destes no processo de acumulação de capital. 

Em ambas as fases, a particular constelação de relações de forças entre as classes e as formas 

de estruturação e atuação do Estado serão decisivas para a determinação desses processos. 

Um primeiro corte pode ser localizado em fins da década de 1920, quando parte importante da 

produção agrícola mercantil passa a se orientar para o mercado interno, no começo como simples 

expressão da crise do setor exportador e logo depois como expressão da expansão e demanda do 

setor urbano-industrial. Ao nível da produção agrícola, esse processo determinará uma crescente 

monetarização, mercantilização e especialização da pequena produção e do latifúndio tradicional 

orientados para o mercado interno, aumentando a oferta de excedentes, fundamentalmente através 

da expansão horizontal, isto é, do aumento das áreas cultivadas e sem maiores modificações - na 

maioria dos casos - nos instrumentos de produção utilizados. 

O segundo corte, que constitui o foco deste trabalho, afirma-se em meados da década de 1960 

e caracteriza-se por uma redefinição das relações entre a agricultura e a indústria a partir do 

desenvolvimento do complexo agroindustrial. A agricultura passa a se reestruturar a partir de sua 

inclusão imediata no circuito de produção industrial, seja como consumidora de insumos e 

maquinarias, seja como produtora de matéria-prima para a sua transformação industrial. Embora se 

mantenha a transferência de excedentes do setor agrícola, essa transferência é realizada 

principalmente pela ação do complexo agroindustrial, que passa a comandar os processos de 

produção na agricultura. 

O complexo agroindustrial se transforma num dos elementos centrais no processo de 

acumulação de capital na medida em que permite: 

A) a expansão da produção agrícola, tanto para o mercado interno quanto para o externo, que 

incrementa a massa de sobre trabalho gerada na agricultura; 

 B) gerar um novo campo de valorização do capital, de insumos e produtos industriais ligados 

à agricultura; 

C) o incremento de divisas necessárias para a expansão do atual modelo econômico, além de 

economizá-las através do suprimento das necessidades do mercado interno. 

A agroindústria determina uma transformação qualitativa nas condições de geração e 

apropriação de sobretrabalho, seja do pequeno produtor, seja do trabalhador assalariado. A 

agroindústria passa a comandar a produção colocando-se como condição básica de geração de 

novos excedentes, transformando a agricultura no campo de realização da mais-valia gerada no 
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setor de insumos e máquinas agrícolas e no fornecedor da matéria-prima para a indústria de 

transformação agroalimentar. 

Seja no caso da produção agrícola, tanto para a exportação quanto para o atendimento do 

mercado interno, da pequena ou da grande propriedade, o crescimento da agricultura passa a 

depender da existência da indústria de insumos e maquinaria agrícola e dos processos de elaboração 

industrial, modificando dessa forma o lugar e importância das diferentes classes na produção 

agrícola. As formas tradicionais de exploração da força de trabalho rural dão lugar a novas formas 

de produção, onde a revolução tecnológica e a mais-valia relativa e a capacidade de capitalização da 

pequena produção se transforma no centro de reestruturação das relações de produção. 

O processo de penetração crescente do capital na base do processo produtivo agrícola 

determina uma transformação e diferenciação constante das características dos diferentes tipos de 

empresas agrícolas. Grande parte dos latifúndios se transformam em modernas empresas 

capitalistas, diferenciando-se cada vez mais dos antigos latifúndios tradicionais assentados na 

exploração da renda do pequeno produtor. A pequena produção por sua vez ou é marginalizada ou 

se integra ao complexo agroindustrial, gerando uma camada de pequenos produtores capitalizados. 

Assim, nas últimas duas décadas, o processo de transformação das relações de produção na 

agricultura brasileira, sem alterar a estrutura fundiária, tem-se dado na direção de: a) depurar as 

relações de produção capitalistas nas grandes empresas agrícolas; b) fortalecer um importante setor 

de produtores familiares capitalizados; c) gerar uma massa de pequenos produtores pauperizados 

que ficam crescentemente marginalizados, pela sua baixa produtividade, dos grandes circuitos 

produtivos. Trata-se de um processo ainda fluido, onde os processos de diferenciação não estão 

totalmente definidos. Ainda assim pode-se assinalar que a predominância desses setores se dá de 

forma desigual nas diferentes regiões do país (sendo, por exemplo, predominante o terceiro setor no 

Norte e  Nordeste tanto quanto seriam os dois primeiros no Centro-Sul). 

A empresa capitalista, a produção familiar capitalizada e a produção familiar marginalizada 

são geradas no próprio movimento de expansão capitalista. Isso porque os processos de 

reestruturação das relações sociais pela expansão do capitalismo na agricultura se dá historicamente 

em duas direções combinadas. Uma que é a diferenciação social clássica  (“diferenciação vertical”), 

determinante do ponto de vista das tendências históricas do modo de produção capitalista, porém 

não necessariamente dominante em prazos históricos longos, caracteriza-se pela proletarização da 

maioria dos pequenos produtores e eventual aburguesamento de uma pequena camada destes. A 

segunda ("diferenciação horizontal"), explicada historicamente por fatores políticos, econômicos e 

tecnológicos sobre os quais ainda se dá um amplo debate, determina a modernização tecnol6gica 

crescente de uma camada de produtores familiares, sem, porém, levar a uma utilização maior de 

trabalho assalariado no estabelecimento, ao mesmo tempo em que outro setor de pequenos 
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produtores se pauperiza e se marginaliza economicamente. 

Este trabalho orienta-se, então, na tentativa de realizar uma primeira caracterização dessas 

transformações ao nível da estrutura de classes e do papel desempenhado pelo Estado. 

A ênfase na análise do complexo agroindustrial nos permitiu caracterizar as determinações que 

caracterizam a "penetração do capital" na agricultura, mostrando a existência de uma fração de 

capital ligado à modernização agrícola que determinará a existência de interesses industriais espe-

cíficos na orientação e na forma que assumirá esta modernização. Isto é, a "modernização" não tem 

uma forma universal, dependendo dos padrões de acumulação e as estruturas sociais pré-existentes.  

Por sua vez, ao nível da análise das relações sociais na agricultura, permite mostrar a diversidade de 

situações das formas de produção no campo já não somente em termos das relações sociais 

predominantes no interior da empresa, como também em relação ao tipo de integração com o capital 

industrial e comercial. 

É importante assinalar que nosso estudo focaliza um primeiro ciclo histórico de expansão 

agroindustrial, caracterizado por estar ligado especialmente a produtos de exportação. Na 

atualidade, abre-se um novo ciclo de expansão agroindustrial na direção de produtos alimentícios e 

matérias-primas para o mercado interno. 

A primeira parte será dedicada à análise da crise política e econômica que dará lugar ao 

processo de reorganização da estrutura agrícola a partir do desenvolvimento da agroindústria. 

Na segunda parte estudaremos o novo bloco no poder e a estratégia de acumulação em que se 

apóia em relação às políticas desenvolvidas para viabilizar a transformação do padrão de 

desenvolvimento agrícola. 

 Na terceira parte será analisada a estrutura do complexo agroindustrial e as diferentes formas 

de inserção da produção agrícola.  

Na quarta parte procuraremos realizar um esforço de síntese no sentido de caracterizar as 

tendências fundamentais que atuam na conformação da nova estrutura de classes na agricultura. 

 

 

 

 

 




