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PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO 

 

Se a teoria social luta constantemente para ser contemporânea com um mundo em constante 

mutação, o estudo das relações sociais na agricultura tem-se mostrado um dos mais permeados 

pelos fantasmas do passado. Nele se resguardaram tanto os defensores de uma visão unilinear da 

história como os não menos abstratos visionários de uma homogeneização total do mundo rural sob 

a égide do modo de produção capitalista. 

A partir da última década, contando com importantes análises pioneiras, entre as quais ressalta 

a obra de Caio Prado Júnior, surgiu um grande número de trabalhos que procuraram renovar a 

compreensão da realidade agrária brasileira. Em parte como reação à tendência até então dominante 

de valorizar a permanência das velhas estruturas sociais no campo, e em parte por causa do refluxo 

e repressão aos movimentos de massas no campo, esses estudos geralmente desconhecem certos 

problemas específicos colocados pelas relações sociais na agricultura assim como as novas con-

tradições e dinâmica que lhe são próprias. 

As três áreas que nos parecem particularmente deficientes em boa parte dos trabalhos atuais 

sobre sociologia rural são: a) a afirmação unilateral da complementariedade entre a estrutura agrária 

vigente e os processos de acumulação de capital, desconsiderando as contradições existentes entre 

eles expressas nos esforços permanentes de reestruturação agrária orientadas pelo Estado antes e 

depois de 19664 (reestruturação agrária que não foi realizada nos moldes "clássicos" de reforma 

agrária mas nem por isso menos real); b) a extrema simplificação na análise da estrutura de classes 

na agricultura, particularmente a ênfase unilateral nos processos de proletarização e a pouca ou 

nenhuma consideração nas formas mais complexas de relacionamento entre o complexo 

agroindustrial e os produtores agrícolas; c) como conseqüência do ponto anterior pouco se avançou 

em termos de uma caracterização mais concreta dos interesses e contradições que emergem da atual 

estrutura de classes na agricultura. 




