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Este estudo se inscreve num conjunto mais amplo que visa a esclarecer
as formas diversas assumidas pela reprodução do capital no campo
brasileiro*. É apenas o primeiro de uma série que eu e colegas do setor de
Estudos Rurais do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento estamos
elaborando. O período que essa série de trabalhos tematiza é bem extenso;
abarca desde o momento em que o escravo é substituído pelo trabalhador
assalariado até o presente; em resumo, vai desde a época em que o setor
agrário constitui o principal lócus da acumulação de capital no país, com a
produção de mercadorias para o mercado externo, até o momento em que o
capitalismo no agro se transforma em modo dependente do centro da
acumulação, configurado agora pelas atividades industriais. Em suas várias
fases, a reprodução do capital sempre implicou formas diversas da produção
agrária, bem como uma cambiante divisão social do trabalho, na qual as
múltiplas regiões agrárias brasileiras assumem posições distintas.
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Não visa este trabalho mais do que oferecer uma primeira contribuição
para o entendimento dessa problemática, a unidade e diversidade da estrutura
agrária brasileira e o seu movimento no presente, procurando relacioná-lo
com as condições específicas sob as quais se dá a reprodução capitalista. Com
este fito, como meros instrumentos heurísticos, procuramos caracterizar tipos
de áreas rurais no Brasil e, num segundo passo, evidenciar a sua dinâmica.
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