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5. CONCLUSÕES 

 

A análise da questão agrária é possivelmente um dos campos onde a ciência social no Brasil 

aparece mais marcada pelo descompasso com a própria realidade e o debate teórico contemporâneo 

sobre o tema. 

Sem dúvida, na última década, foram dados passos importantes na equação do papel histórico 

da pequena produção tradicional na acumulação de capital. No entanto, em confronto com os 

processos contemporâneos, ainda são dominantes os estereótipos clássicos acerca das transforma-

ções da agricultura sob o impacto do capital. Assim, por exemplo, recentemente, num importante 

levantamento sobre a produção de subsistência (Silva, 1978), o autor concluiu que a reduzida 

presença de relações de produção capitalista na agricultura expressaria os baixos níveis de penetra-

ção de capital nesse setor. Essa explicação, porém, não se sustenta, na medida em que pressupõe 

que a maior capitalização agrícola implica uma afirmação das relações de produção capitalistas. 

Inclusive nos países capitalistas avançados, onde a agricultura apresenta uma composição técnica de 

capital mais alto do que na indústria, como nos EUA, ainda predomina a produção familiar. Dessa 

forma, perde-se de vista um processo central na atual formação da estrutura de classes na 

agricultura brasileira; a afirmação de um setor de pequenos e médios produtores altamente 

capitalizados. 

Igualmente é possível encontrar, rejuvenescido, o antigo argumento de que o latifúndio pré-

capitalista representa o maior entrave ao desenvolvimento do capitalismo na agricultura (Passos 

Guimarães, 1979). Trata-se de um argumento questionável empiricamente,141 assim como 

paralisante em termos da compreensão dos processos de reorganização agrícola que atualmente 

ocorrem no país. Particularmente no que se refere ã relação entre agroindústria e estrutura fundiária, 

o autor chega a concluir que existe uma harmonia de interesses entre o latifúndio e a agroindústria. 

Embora se trate de uma fórmula simples que permite colocar na mesma panela personagens pouco 

simpáticos, é empiricamente errada e sem fundamentos teóricos.142 A grande consumidora de 

insumos agroindustriais é a pequena e média empresa capitalizada (conjuntamente com a moderna 

empresa capitalista) e não o latifúndio improdutivo. No Brasil, como no resto do terceiro mundo, os 

projetos agrícolas do Banco Mundial, associados ao grande capital agroindustrial, favorecem a 

formação e/ou o fortalecimento de uma camada de pequenos e médios produtores altamente 

capitalizados e não ao grande latifúndio. 

                                                 
141 Por exemplo, nos EUA, a região que apresenta o maior desenvolvimento agrícola - a Califórnia - caracteriza-se pelo 
predomínio do latifúndio. 

142 Grande parte da atual tecnologia agrícola é “neutra”, isto é, sua utilização não gera ganhos de escala para as 
empresas capitalistas. 
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A questão agrária, do ponto de vista social e político, não se esgota no problema do 

desenvolvimento econômico. Já há tempos, Caio Prado Júnior tinha assinalado que a questão da 

modernização econômica da agricultura não ocorre paralela ã solução da miséria reinante no campo. 

Poderíamos igualmente acrescentar que a penetração do capitalismo na agricultura não leva 

automaticamente a uma maior participação e integração das massas rurais na vida política da nação. 

A estrutura social da agricultura brasileira tem se caracterizado, portanto, por uma grande 

mobilidade nas posições dos diferentes agentes sociais, como expressão da grande vitalidade 

demonstrada pelo capitalismo brasileiro nas últimas décadas. A pauperização de pane importante 

dos pequenos produtores tradicionais e sua constante proletarização - na cidade, mais do que no 

campo -, a capitalização de outros, as constantes modificações nas relações de produção nas grandes 

propriedades e a ocupação de novas áreas onde esses processos voltam a se repetir modificaram 

drasticamente o perfil da estrutura de classes na agricultura brasileira.143 

Não existe, portanto, hoje no Brasil alguma camada social na agricultura que se encontre â 

margem da sociedade capitalista, pois seus lugares relativos e suas possibilidades de viabilidade 

econômica dependem, em última instância, de sua capacidade de se integrar aos circuitos do 

complexo agroindustrial. Ou seja, não é possível isolar a pequena produção da dinâmica da 

sociedade nacional. 

As transformações atuais na agricultura determinam que as alternativas sociais e políticas 

buscadas para os trabalhadores e produtores rurais devem ser redimensionadas. As forças sociais 

dentro das quais as massas do' campo encontrarão seus aliados naturais serão aquelas que lutam de 

forma conseqüente pela concretização de uma democracia social e política144. 

Igualmente, temos que grande parte da discussão nas ultimas décadas sobre reforma agrária 

no Brasil se caracterizou por forte viés econômico. Aqueles que defendiam essa medida colocavam 

como principal argumento o de que se tratava de uma condição básica para o desenvolvimento 

capitalista. Enquanto, para os outros, o capitalismo já se tinha desenvolvido na agricultura sem uma 

reforma agrária, e, portanto, tal medida seria desnecessária. Reforçando isso, argumentavam que no 

campo as relações de produção capitalistas estavam se impondo, e, portanto, a reivindicação de 

distribuição de terras tinha perdido sua atualidade. Acontece que o capitalismo realmente tem 

conseguido avançar na agricultura sem que se tenha realizado uma reforma agrária; contudo, a base 
                                                 
143 O impacto político dessas transformações não é porém, imediatamente dedutível, pois dependerá tanto da capacidade 
de outros setores sociais de estabelecer alianças de forma a orientar o potencial político das diferentes classes e estratos 
rurais como do tempo histórico em que essas alianças se efetivem. O caminho dos partidos progressistas no Brasil está 
repleto de programas adequados a um futuro onde as tendências se realizarão ou de programas superados pelas 
transformações em curso. 
144 A questão do papel político do campesinato não pode ser dissociada abstratamente da sua capacidade histórica de 
afirmação como classe. A limitada experiência acumulada no Brasil sobre a ação política do campesinato dificulta uma 
definição dos parâmetros de sua ação futura. 
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social que poderia reivindicar a distribuição de terras continua existindo, mantendo então a 

possibilidade de lutas sociais pela realização de uma reforma agrária. 

O desenvolvimento da agricultura é parte de um processo mais, amplo de expansão da 

indústria de insumos para a agricultura e da indústria processadora de alimentos. Nesse quadro, fica 

claro que uma reforma agrária não atinge apenas, como ingenuamente muitos supõem, um pequeno 

grupo de privilegiados latifundiários. É o conjunto da estrutura industrial, da lógica de acumulação 

capitalista, na qual a agricultura está integrada, que está em questão no caso de uma modificação 

profunda da estrutura agrária. 

No momento em que a agricultura se integra como ramo da produção industrial, em que se 

toma profundamente articulada com outros setores produtivos, em que o monopólio dà terra deixa 

de ser a fonte central do monopólio do poder econômico e político, inclusive na agricultura, perde 

sentido um programa democrático setorial, uma vez que a reforma agrária, como medida isolada, 

não garante que esta terá um caráter democrático. 

A questão agrária na atualidade adquire um caráter mais complexo, tanto por sua ligação 

com o conjunto da dinâmica industrial como pelos diferentes estratos com interesses específicos 

que conformam a realidade social no campo. Assim, para alguns estratos de trabalhadores, a 

distribuição de terras ainda é importante, enquanto para outros o controle público das indústrias 

produtoras de insumos e maquinarias constitui o problema vital. 

Dentro do contexto capitalista atual, a reforma agrária, em si mesma, não se apresenta como 

resposta suficiente aos problemas dos trabalhadores rurais. Assim, a solução dos problemas dos 

trabalhadores agrícolas diz respeito, hoje, mais ao efetivo avanço do capitalismo do que a seu atraso 

e, portanto, as soluções para o subemprego rural só podem ser encontradas no marco de alternativas 

para o conjunto da sociedade. 

 

 




