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Introdução
O debate sobre a questão agrária no Brasil durante a década de 70
pode ser visto, retrospectivamente, como uma tentativa de enfrentar a
superação política e econômica, pós-golpe militar, do debate clássico
“feudalismo x capitalismo” dos anos 50 e 60.
Politicamente, o golpe de 64 fechou as portas para a reforma agrária;
economicamente, o “milagre brasileiro” pós-68 redefiniu a natureza do
mercado interno, tomando redundante a própria reivindicação pela reforma
agrária em sua conotação tradicional,1 independentemente da conjuntura
política.
Os principais autores que estabeleceram os termos desse debate,2 em
nome de um ataque ao esquema dualista da tese “feudal” e à sua imagem
conservadora refletida na versão cepalina,3 substituíram este esquema por
uma versão harmoniosa do mesmo dualismo.
O “atraso”4 do setor agrário antes considerado um freio ao
crescimento industrial por induzir ao subconsumo, passou a ser encarado
como precondição estrutural para a acumulação na indústria, aumentando a
taxa de lucro pela redução nos custos do capital variável. Tratar-se-ia de
uma variante, particular às economias não-coloniais e não-imperialistas, da
“acumulação primitiva”, substituindo a clássica expropriação dos meios de
produção do campesinato pela expropriação de sua produção.5
Uma tal articulação, quer teorizada como um mecanismo de

1

Entendida aqui no seu sentido econômico, enquanto necessidade de se expandir o mercado
para bens de consumo básicos até o setor rural como condição para o crescimento econômico
sustentado. Ver, no Capítulo Três, a bibliografia sobre o debate “feudalismo x capitalismo”.
2
Ver a bibliografia básica sobre este debate citada no Capítulo Um e na Conclusão.
3
Para uma análise abrangente da CEPAL ver Andrade, Regis de C. The Economics of
Underdevelopment, the State and Politics in ECLA’s Doctrine, s.d. (mimeo).
4
Esta expressão e o termo “arcaico” integram a fórmula caracteristicamente imprecisa usada
por Francisco de Oliveira em seu trabalho fundamental Crítica à razão dualista, Estudos
CEBRAP 2, 1972.
5
Ao que parece, Oliveira teria em mente também o outro aspecto da acumulação primitiva –
a espoliação colonial.
II

I

