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CAPÍTULO 4 

AS TRANSFORMAÇÕES NA ESTRUTURA DE CLASSES E A ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

 

Dentro da diversidade de posições que se confrontam na análise da estrutura agrária 

brasileira, pode ser encontrada, em geral, uma característica comum: a afirmação da existência de 

processos unilineares, unívocos na transformação (ou manutenção) da atual estrutura agrária. 

Assim, para aqueles que apontam uma penetração crescente do capitalismo na agricultura, a 

tendência predominantemente visualizada é a desintegração das formas não capitalistas de produção 

e a sua substituição por um proletariado e uma burguesia rural. 124 Para outros, a manutenção da 

estrutura fundiária atua como uma barreira à penetração do capital, de forma que continuam 

predominantes na agricultura as relações de produção não capitalistas. 125 Essas posições se 

apresentam, por vezes, com certas sofisticações, sendo que alguns defensores da tese da 

capitalização da agricultura reconhecem que se trata de um processo lento (ou que ocorre paralelo à 

manutenção de formas de pequena produção tradicional de alimentos básicos em zonas de 

fronteira), enquanto os autores que afirmam a predominância da agricultura atrasada reconhecem a 

existência de processos limitadores à modernização. 

As posições anteriormente enumeradas, por sua vez, refletem proposições políticas 

polarizadas: a questão agrária constituiria um problema específico' a ser resolvido pela reforma 

agrária, ou, pelo contrário, se trataria de um problema superado, deixando de existir uma 

problemática agrária com soluções próprias. 

Vimos anteriormente que a penetração do capitalismo na agricultura não determina a 

eliminação da pequena produção. Esta pode se manter, porém transformando-se numa agricultura 

altamente capitalizada. Colocamos então a questão: a transformação da agricultura pelo complexo 

agroindustrial estaria conformando no Brasil uma estrutura agrária à imagem dos países 

desenvolvidos, onde convive uma ampla camada de pequenas unidades capitalizadas com grandes 

empresas capitalistas? A resposta seria: s6 parcialmente, na medida em que uma grande massa de 

camponeses, que nos países capitalistas avançados foram eliminados da produção agrícola, se 

mantém na agricultura, dada a inexistência de alternativas de emprego no setor urbano-industrial. 

Contudo, dada a importância crescente da produção capitalizada, esse setor de camponeses 

pauperizados, localizados geralmente em terras marginais, tende a ter sua importância econômica 

diminuída. 

Portanto, apesar de existir uma penetração crescente do capitalismo na agricultura, essa 

penetração, em lugar de determinar a extinção das formas de produção não capitalistas, gera 

                                                 
124 Essa seria, por exemplo, a posição de Ianni. 1973. 
125 Posição defendida por Passos Guimarães. 1964 e Vinhas, 1972. 
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conjuntamente com as empresas capitalistas um campesinato pauperizado. Este assume 

características de exército de reserva dada a sua importância decrescente como abastecedor de 

alimentos. Por sua vez, o setor capitalista inclui tanto empresas onde reinam relações de produção 

capitalista, quantas unidades de produção altamente capitalizadas que praticamente não se utilizam 

de trabalho assalariado. 126 

Esse processo fica mais claro se o contrapomos ao desenvolvimento' da agricultura no 

capitalismo central no período recente. Nesses países, nas últimas décadas, a modernização 

crescente da agricultura determinou a redução relativa e absoluta da quantidade de força de trabalho 

empregada na agricultura e, em muitos casos, a diminuição da quantidade de terras utilizadas, na 

medida em que os investimentos em novas técnicas se concentram nas terras de maior renda 

diferencial. Embora esse processo não fosse isento de contradições, a expansão industrial nas 

últimas décadas tem possibilitado uma diminuição acelerada da população rural, determinando que 

a maioria dos setores que permanecem no campo atingisse certos níveis de modernização, se bem 

que de forma desigual. 

No Brasil, da mesma forma, temos que em certas regiões mais desenvolvidas tem diminuído 

a importância relativa e absoluta da população rural, e terras antigamente devotadas à lavoura foram 

transformadas em pastagens. Entretanto, especialmente nas regiões pouco industrializadas, a falta 

de alternativas de emprego no setor urbano determina que parte da população, que em outras 

circunstâncias teria abandonado a produção agrícola, permaneça dentro dela. Essa população inclui 

tanto pequenos proprietários como parceiros ou arrendatários incapazes de capitalizar as suas 

empresas, e, em muitos casos, se assemelha a bolsões de força de trabalho desempregada, capaz de 

gerar sua própria subsistência.127 É na região de fronteira onde a produção do campesinato 

tradicional ainda tem importância para o conjunto da oferta de alimentos, dada a alta fertilidade 

natural dessas terras.  

Uma das conseqüências fundamentais desse processo é que a crescente relevância do setor 

agrário capitalizado (seja de pequenas ou grandes empresas) não se reflete em termos de absorção 

de mão-de-obra. Enquanto o desenvolvimento da produção capitalista na agricultura determina a 

diminuição da população rural, não tem sido esse o caso brasileiro, dados os fatores mencionados 

anteriormente. Assim, a população rural brasileira não só tem aumentado permanentemente nas 

últimas décadas, se bem que a taxas menores que a população urbana, como mostra a tabela 4.1, 

                                                 
126 É importante notar que os processos de proletarização ou capitalização da pequena produção não se realizarão em 
determinado momento e de forma definitiva. Na verdade, O produtor familiar que conseguiu se capitalizar num 
próximo momento poderá estar falido e juntar-se às fileiras do proletariado, como outros produtores familiares não 
capitalizados poderão, por exemplo, a partir de políticas orientadas intencionalmente nesse sentido, ingressar na camada 
dos produtores capitalizados. 
127 Nesses "bolsões de desemprego auto-sustentado", o nível de vida seria inferior ao do nível mínimo de remuneração 
da força de trabalho assa1ariado. 
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como também as projeções demográficas prognosticam a continuação desse crescimento. 

 

 

 

Essas tendências se atualizam e adquirem uma orientação específica, a partir das políticas de 

"modernização conservadora" realizadas pelos Governos pós-1964. Se, por um lado, o esgotamento 

da fronteira em vários Estados limitou as possibilidades, de recriação de um "novo" campesinato, 

por outro lado, a redivisão dos minifúndios e o aproveitamento de suas terras não cultivadas  

chegou a seus limites máximos de viabilidade. As políticas de criação de infra-estrutura e crédito 

governamental incentivou a compra de terras, e 1evando o preço desta, levando à expulsão 

sistemática por meios legais e ilegais dos pequenos produtores, ao mesmo tempo que tomava 
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proibitiva a compra de novas terras por parte deles. 

O incremento da população rural ativa não se deu fundamentalmente em regiões de 

fronteira, embora esta continuasse absorvendo parte do excedente populacional. Ele ocorreu nas 

próprias regiões tradicionais, especialmente no Sul e Nordeste, sendo o Rio Grande do Sul o Estado 

com maior incremento de pessoal ocupado.  

 

Entre 1970 e 1975, no crescimento da mão-de-obra rural, o aumento do número de 

trabalhadores menores de 14 anos e mulheres ocupa um papel de destaque (IBGE, 1975). Isso pode 

indicar tanto o esforço para retirar um maior excedente dos pequenos estabelecimentos, como a 

necessidade de se utilizar trabalho feminino e infantil para substituir o chefe de família que passa a 

vender sua força de trabalho. Ambos os casos, de forma conjunta ou separada, indicam a 

degradação constante dos pequenos produtores. 

Se, por um lado, são claras as perspectivas de permanência de um campesinato tradicional 

pauperizado, a capitalização crescente da agricultura não implica um aumento substancial das 

relações de produção capitalista. Pelo contrário, em certas regiões a crescente capitalização das 

empresas foi acompanhada de uma diminuição do tamanho das grandes propriedades antigamente 

dedicadas à pecuária e da quantidade de trabalhadores assalariados ocupados. É o caso, por 

exemplo, da região de Ijuí, no Rio Grande do Sul, onde se localiza uma das maiores cooperativas de 

produção de soja e trigo. Por sua vez, em Estados em que preexistia grande quantidade de empresas 

que se utilizavam de trabalho assalariado, se bem que pouco capitalizadas, a mecanização pode 

levar a diminuir a quantidade absoluta da força de trabalho empregada. Assim, o Estado de São 

Paulo, que apresenta um dos mais altos índices de desenvolvimento capitalista na agricultura, com a 

presença de grandes empresas agrícolas, o número de trabalhadores assalariados empregados não 

tem apresentado maiores modificações nos últimos 15 anos (Toscano, 1977). 

Se bem que o processo de transformação da estrutura de classes na agricultura brasileira 

tenha sua unidade de expansão e integração no complexo agroindustrial, este determina, dadas as 

condições globais da economia, a manutenção e mesmo o incremento de produtores "tradicionais". 
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Se correlacionarmos as diferentes regiões do Brasil com índices de desenvolvimento 

capitalista, veremos como as tendências apontadas não dependem basicamente da estrutura de 

propriedade fundiária. De fato, o desejo de demonstrar a eficiente utilização dos recursos por parte 

dos pequenos produtores e o desperdício de terras por parte dos grandes latifundiários tem cegado 

muitos críticos da realidade agrária brasileira em relação às recentes transformações da estrutura de 

classes na agricultura. Tanto o Estado de São Paulo como o do Rio Grande do Sul apresentam um 

dos maiores índices de desenvolvimento, enquanto o primeiro se coloca como um dos Estados com 

maior concentração fundiária, o segundo se encontra entre os de menor concentração. 

A existência de processos de modernização tanto da pequena propriedade como da grande 

propriedade fica estabeleci da se considerarmos que:128 

1) 80% dos estabelecimentos que usam fertilizantes têm área inferior a 80ha. 

2) Enquanto na região Sul, onde a agricultura apresenta altos índices de tecnificação, em 17 

microrregiões nem sequer 1 % dos imóveis tem assalariados permanentes. (Nenhuma das dez 

microrregiões que apresentam maior porcentagem de assalariados permanentes se encontra no Sul.) 

3) Do total de veículos de tração mecânica, 60% encontram-se em imóveis com menos de 

l00ha. A não-correlação entre estrutura fundiária e transformação da agricultura no Brasil aparece 

mais claramente no quadro 4.4. 

 

A tabela 4.4 mostra claramente a inexistência de uma relação unívoca entre concentração 

fundiária e desenvolvimento. Assim, muitos latifúndios se modernizam, transformando-se em 

modernas empresas, ao passo que outros se encontram em estágios de estagnação ou retrocedem, 

processo esse que se expressa geralmente numa pecuarização extensiva ou na ocupação desses 

latifúndios por camponeses pauperizados. Processo parecido acontece com pequenas e médias 

propriedades fundiárias. Assim, o Estado com maior quantidade de "minifúndios', o Rio Grande do 

                                                 
128 Referimo-nos ao censo agropecuário da FIBGE de 1970 e ao Cadastro de Imóveis Rurais do Incra, de 1972. A 
elaboração desses levantamentos foi feita pelo Serpro, no Zoneamento Agrário, Rio, 1977. Os dados utilizados na 
continuação, salvo indicação contrária, provêm dessa fonte. 
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Sul, onde 354.846 imóveis possuem menos de 50ha, apresenta um dos mais altos índices de uso de 

tratores e fertilizantes, o que indica claramente as limitações de tipologias baseadas na extensão da 

propriedade rural. 

 

4.1 A nova estrutura de classes129 

Podemos então assinalar nos processos de formação de classes na agricultura brasileira a 

constituição de três grandes setores característicos em termos de relações de produção e 

desenvolvimento de forças produtivas: 

a) Um setor de empresas fundadas nas relações de produção capitalistas e tecnologia 

moderna. 

b) Um setor de empresas familiares altamente capitalizadas, fundadas no trabalho familiar 

com pouca ou nenhuma utilização de trabalho assalariado. 

c) Um setor de produção tradicional, baseado na pequena propriedade familiar ou 

arrendamento e parceria tradicional e na exploração pecuária extensiva. 

Diferenciação social, no sentido de proletarização ou capitalização de parte da pequena 

produção sempre existiu na agricultura brasileira, sendo uma de suas expressões mais importantes a 

migração do campo para a cidade. A diferenciação social interna (isto é, a transformação do peque-

no produtor [não encapsulado no latifúndio] em burguês ou proletário, ou em pobre, médio e rico), 

igualmente esteve presente, porém limitada tanto pela presença do latifúndio como pela tendência 

de transformação do pequeno produtor bem-sucedido em comerciante ou usureiro. Isso se dava 

porque, nas condições de produção reinante, estas eram as atividades onde o dinheiro acumulado 

apresentava maiores possibilidades de lucro. Somente quando a própria agricultura se transforma 

numa base de reinvestimento produtivo (processo que vai acompanhado pela eliminação do capital 

comercial e usureiro tradicional), passa-se a investir os ganhos na capitalização da empresa agrícola 

familiar, permitindo assim acelerar os processos internos de diferenciação. Igualmente a fronteira 

permitiu, numa primeira fase, adiar as tendências de diferenciação social, sem eliminá-las. Essas 

tendências, com o "fechamento da fronteira", tenderão a se aprofundar no futuro. 

As diversas formas de produção não se apresentam de forma isolada, mas sim dentro de uma 

articulação dinâmica, na qual as formas mais concentradas de propriedade e/ou produção integram o 

excedente da força de trabalho dos pequenos produtores. Essa articulação, porém, não pode ser vista 

como uma relação funcional em que o conjunto dos atores estariam orquestrados em termos de 

melhor servir à acumulação de capital. Trata-se na verdade de um processo contraditório, tanto em 

termos estruturais como políticos, em que velhas formas de produção passam a se transformar em 
                                                 
129 O objetivo central é caracterizar tendências e processos e não ordenar c distribuir a população rural em tipologias nas 
quais os grupos sociais aparecem claramente delimitados e diferenciados. 
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barreira para o processo de acumulação, da mesma forma que este determina o confronto 

permanente entre a burguesia rural, os grandes proprietários e o pequeno produtor e o assalariado 

rural. 

Teríamos um processo de formação de classes com as seguintes características gráficas. (ver 

p. 126) 

Sem entrar na descrição das nuanças que as diferentes relações de produção adquirem em 

regiões e contextos específicos, vejamos um pouco mais detalhadamente os processos que se 

apresentam em cada um desses setores. 

A transformação fundamental ocorrida no setor capitalista na última década não é o 

crescimento absoluto do número de assalariados, mas sim a substituição do antigo assalariado 

permanente pelo temporário que passa a morar na cidade. Em termos do desenvolvimento das 

relações salariais, temos um processo de "purificação" das relações capitalistas de produção através 

de um processo de eliminação das formas de remuneração em espécie ou terras, das grandes 

plantações de café, açúcar e cacau. Paralelamente, temos o surgimento de mão-de-obra assalariada 

temporária e o crescimento de um novo proletariado rural permanente em torno dos novos 

processos de trabalho determinados pelo crescimento no uso de insumos e maquinarias modernas. 
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O processo de substituição do trabalhador permanente pelo temporário se relaciona a uma 

série de razões. A introdução da legislação social no campo em 1963 levou os proprietários rurais a 

expulsarem os moradores, frente aos quais tinham obrigações trabalhistas, para se utilizar de 

trabalho contratado através de um intermediário, liberando-se assim das cargas sociais.130 Por sua 

vez, a massa de trabalhadores expulsos gerou um mercado de trabalho que possibilitou novas 

expulsões de trabalhadores permanentes, já que estava assegurada a oferta de força de trabalho 

temporário. 

A modernização da agricultura determinou, por sua vez, necessidades decrescentes, ou 

localizadas em espaços de tempo muito específicos, de mão-de-obra temporária, sendo portanto 

mais lucrativo utilizar mão-de-obra assalariada temporária do que manter esta durante o ano todo 

(Silva, 1978). Por sua vez, a utilização de mão-de-obra temporária que ganha por tarefa mostra-se a 

forma mais eficaz de extração de mais-valia (Bastos, Gonzales, 1977). Finalmente, a existência de 

um regime repressivo, como o que caracterizou o Brasil na última década, incentivou a utilização 

dessas formas de exploração, dada a impossibilidade de organização dos trabalhadores em defesa de 

seus interesses.131 

Sejam quais forem as razões de incremento do trabalho assalariado temporário (elas têm 

peso diferente segundo as diferentes regiões), este se transformou na forma mais importante de 

                                                 
130 Vários autores têm considerado que a explicação do crescimento dos trabalhadores temporários em termos de 
legislação social é insustentável, na medida em que uma transformação das relações de produção não pode ser produto 
de transformações jurídicas. O que esses autores esquecem é que a própria transformação jurídica é produto da luta de 
classes, como o foram, por exemplo, a lei de oito horas de trabalho diário e outras que tiveram.efeitos importantes nas 
relações de produção. 
131 Ainda é predominante no trabalho assalariado na agricultura a subordinação formal ao capital, de forma que se 
mantém um potencial de reversão para outras formas de exploração da mão-de-obra rural. 
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trabalho assalariado rural no Brasil. Podemos distinguir duas formas diferentes de trabalho 

assalariado temporário: 

a) Aquele que provém do assalariamento da pequena produção tradicional, na procura de 

rendas complementares. Nesse caso é possível fazer uma tipologia em termos da importância 

relativa da renda do minifúndio e daquela originada pela venda da força de trabalho. 

b) Trabalhadores temporários que dependem totalmente da venda de sua força de trabalho e 

que moram em vilas e cidades. Aqui podemos igualmente distinguir entre trabalhadores 

assalariados temporários dedicados exclusivamente a trabalhos na agricultura e trabalhadores 

temporários que eventualmente trabalham tanto no campo quanto na cidade. 

Os trabalhadores assalariados permanentes na agricultura, que tendem a permanecer dentro 

da fazenda, são os trabalhadores qualificados, como tratoristas e mecânicos, na medida em que seus 

serviços são necessários durante todo o ano. 

A tendência à utilização de mão-de-obra temporária depende, em última instância, de sua 

existência. Em certas regiões onde existe uma ampla oferta de trabalhadores temporários, houve 

incentivos para a sua utilização, ao passo que em outras regiões, apesar das transformações nos 

processos produtivos, as empresas precisam se utilizar de combinações entre trabalho assalariado e 

trabalho permanente, colonato ou parceria, para terem à disposição força de trabalho suficiente. 

Pode-se falar de um processo de unificação do mercado de trabalho nacional, em termos da 

existência de uma grande massa de trabalhadores rurais com alta mobilidade, que determina de 

forma crescente uma tendência à igualação dos salários regionais, assim como dos urbanos e rurais. 

A tendência da unificação do mercado de trabalho nacional não implica uma igualação ou 

homogeneização total dos salários urbano-rurais ou intrarurais. Pelo contrário, a própria mobilidade 

da força de trabalho é determinada pela existência de diferenças salariais a partir do 

desenvolvimento desigual das empresas capitalistas, de forma que a homogeneização do salário é, 

no melhor dos casos, a permanente criação/destruição de uma média salarial hipotética em tomo da 

qual gira o salário de uma categoria de trabalhadores. Isso sem considerar que, a partir de níveis 

diferentes de produtividade e capacidade de pressão sindical, se criam diferenças salariais mais ou 

menos permanentes no setor. 

A grande empresa agrícola capitalista especializa-se geralmente em certos ramos 

agropecuários tais como a fruticultura, a avicultura, o reflorestamento, a pecuária e o cultivo da 

cana-de-açúcar, ocupando um papel secundário na exploração de outros produtos agropecuários. 

Fora desses setores específicos, tende a predominar na agricultura brasileira a média e a pequena 

empresa capitalizada, embora em determinados produtos o campesinato tradicional continue sendo 

importante. 

Ao nível da pequena produção capitalizada podemos distinguir o produtor segundo o tipo de 
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inserção no complexo agroindustrial, o valor dos instrumentos de produção, a quantidade de 

trabalho assalariado utilizado e suas possibilidades de reprodução ampliada. Embora não existam 

para o conjunto do Brasil dados suficientes para que se possa tentar uma caracterização das 

tendências desse grupo, com base em estudos feitos no Rio Grande do Sul, com produtores de trigo 

e soja, encontramos que a clássica divisão entre pobres, médios e ricos seria aplicável em termos de 

um setor em constante pauperização, já que seus meios disponíveis não lhe permitem a reprodução 

ampliada ou simples, de um setor estabilizado, e um setor que consegue expandir-se. 132 

Apesar de não existir uma relação imediata entre o tamanho da propriedade e o caráter da 

produção, a produção capitalizada deve ter um tamanho mínimo - dependendo do produto e 

condições de produção para viabilizar uma utilização de técnicas modernas (que não implicam, 

como vimos, necessariamente a utilização de trabalho assalariado em grande escala). Portanto, a 

expansão da pequena propriedade capitalizada, nos contextos onde predomina o minifúndio, 

determina uma tendência permanente à concentração da propriedade em torno da média e grande 

empresa 133. 

O processo de capitalização da pequena produção não assegura que esta, num momento 

futuro, não termine proletarizando-se, ou pelo menos, expulsa da produção agrícola. Se 

considerarmos que se apresenta na agricultura capitalista uma tendência à diminuição absoluta da 

população ativa na agricultura, teremos que o processo de expulsão do campo inclui empresas que 

conseguirão se modernizar sem chegar contudo a manter o nível de ingresso necessário para 

viabilizar a empresa. Teríamos, portanto, um processo de "diferenciação horizontal" duplo. O 

primeiro, nas empresas familiares pela separação entre um setor de produtores que se capitalizam e 

outro que não consegue. O segundo, dentro do próprio setor de empresas familiares capitalizadas 

através da concentração de capitais e terras pela qual as empresas familiares menores são 

eliminadas - aparentemente, este tem sido o processo típico nas áreas já capitalizadas, nos Estados 

de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

A experiência de outros países tem mostrado que, embora os pequenos produtores 

capitalizados não se caracterizem por posições políticas radicais, possuem um alto nível de 

mobilização em torno a reivindicações de caráter econômico, particularmente em relação à política 

de preços agrícolas. 

                                                 
132 Na maior parte dos casos de produtores familiares capitalizados, existe uma utilização de mão-de-obra assalariada 
temporária, porém esta ocupa um lugar secundário no esforço total de trabalho realizado pela unidade de produção. Isso 
não chega a modificar o fato de que a maioria das unidades familiares capitalizadas não se orienta pela média de lucro e 
a renda da terra. 
133 O padrão de concentração e marginalização que se apresenta nas áreas tradicionais não se repete nas áreas de 
agricultura capitalizada. O pequeno produtor capitalizado, quando não consegue mais se reproduzir no seu 
estabelecimento, vende ou arrenda sua terra e migra para a cidade ou para uma região onde o custo da terra seja menor. 
De todas as formas. já não poderá reverter para uma pequena produção de subsistência, dado o nível de integração na 
estrutura mercantil que atingiu como pequeno produtor capitalizado. 
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O setor de produtores tradicionais é o que apresenta a maior diversidade de formas. Pode-se 

distinguir entre aqueles que trabalham suas próprias terras e aqueles que devem pagar uma renda. 

Na última década, estes últimos tiveram sua importância decrescida, já que se apresenta, segundo os 

diferentes censos, uma diminuição relativa e/ou absoluta do número de parceiros e arrendatários no 

Brasil (INCRA, 1972; IBGE, 1975). 

Se a parceria pode ser explica da como um mecanismo de socialização de perdas e de 

incentivo a uma maior produtividade, ao mesmo tempo está limitada às condições da baixa 

composição orgânica de capital, onde o trabalho do parceiro constitui o aspecto fundamental dos 

custos de produção. À medida que aumenta a composição orgânica do' capital, a remuneração da 

força de trabalho passa a ser uma parte secundária do custo total, não existindo mais interesse por 

parte do capitalista em distribuir o produto com o trabalhador. A parceria no Brasil ocorre 

principalmente nas grandes propriedades e em produtos secundários e áreas não mecanizáveis. 

Outras formas de parceria, como a empreitada, em que o trabalhador tem direito a realizar os seus 

cultivos até a formação de pastos, ainda são importantes em certas áreas - especialmente nas zonas 

de fronteira - porém é secundária no conjunto das relações sociais na agricultura. 

O aumento do setor dos pequenos produtores é devido à expansão do número de 

estabelecimentos nas zonas de fronteiras, onde a atuação dos posseiros é ainda importante. Como 

vimos anteriormente, dentro do conjunto dos pequenos produtores a tendência geral é a sua pauperi-

zação crescente. Embora não tenhamos dados exatos, é possível realizar esta afirmação, visto ter-se 

incrementado nos últimos anos o número de pequenas propriedades de 0 a 5ha. A característica 

principal desse grupo é a combinação permanente entre as atividades exercidas dentro do mini-

fúndio, com a venda de sua força de trabalho a outros estabelecimentos rurais ou mesmo a 

empregadores urbanos. A combinação de atividades pode adquirir as mais diversas formas; muitas 

vezes membros da família geralmente do sexo masculino - trabalham de maneira permanente fora 

do minifúndio, uma vez que as crianças e as mulheres mantêm a produção agrícola. Assim se 

produz um longo processo em que a importância econômica do minifúndio, tende a decair, e que 

dependerá, em última instância, do de desenvolvimento do conjunto da economia, e da criação de 

empregos alternativos para os membros da família. Mas a pequena produção tradicional ainda 

exerce um papel importante na produção de alguns produtos alimentícios básicos, como o feijão e o 

arroz. Ainda assim, a produção capitalizada nessas culturas é crescente, como atesta pesquisa 

recente (Borges e Servillia, 1978). 

Esse setor de produtores pauperizados tem a dupla característica de ser exército de reserva e 

campesinato de subsistência. Isso se explica porque parte importante de seus integrantes se 

transforma periodicamente em assalariados, ao mesmo tempo em que reproduzem parte 

considerável de suas necessidades a partir da apropriação imediata de sua produção. O aspecto de 
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exército de reserva é duplo: a) como exército de reserva, no sentido estrito, que se integra 

periodicamente à produção capitalista134 e b) como exército de reserva potencial, capaz de se 

autosustentar. Por sua vez, o aspecto campesino será de relevância maior ou menor segundo cada 

caso concreto, com relação à importância relativa do excedente comercializado e à importância de 

magnitude produzida para a reprodução de sua força de trabalho em relação a outras fontes de 

renda. 

Se a importância relativa da produção desse setor tende a diminuir, isso não quer dizer que 

irá perder totalmente a sua importância, especialmente ao nível da sua própria reprodução e ao nível 

microrregional pelos fluxos de intercâmbio com pequenos comerciantes de excedentes que 

permitam a renda monetária para consumir bens manufaturados.135 

 

Por sua vez, o quadro seguinte mostra que, mesmo no Nordeste, não pode ser igualado o 

conjunto dos pequenos produtores, apresentando-se grandes disparidades de rendas dentro da 

mesma categoria de estabelecimentos com a mesma área, a partir de rendas diferenciais desiguais. 

Por causa da expansão da fronteira, o posseiro transformou-se num personagem com 

importância numérica crescente na agricultura da pequena produção tradicional. Trata-se de 

pequenos produtores independentes sem título de posse legal da terra, e, portanto, facilmente 

expulsáveis das terras em que trabalham. Atualmente, seu contingente é estimado em cerca de 1 

milhão e, de certa forma, pode ser considerado um grupo social cujas características mais se 

assemelham a um campesinato livre. A possibilidade de se constituírem num grupo social mais 

                                                 
134 Panagides, 1973, num estudo sobre a zona da mata mostra que, havendo aumentos salariais na região, os pequenos 
agricultores passam a cultivar aqueles produtos que demandam menos mão-de-obra, ou deixam as terras inativas, 
buscando empregos como assalariados. 
135 Á medida que aumenta a quantidade de população que deve ser alimentada com menos - e geralmente piores - terras, 
a geração de excedentes comercializáveis tende a ser cada vez menor, configurando, portanto, um processo inverso 
daquele que ocorre nas empresas capitalizadas, onde aumenta tanto a produção como a especialização do produtor, 
gerando maiores excedentes comercializáveis. 
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coeso foi permanentemente corroída pelos processos de expulsão. Mas, na última década, foi o 

grupo social no campo que sistematicamente apresentou maior resistência contra a expansão da 

grande propriedade. 

Conjuntamente com a manutenção dó pequeno produtor tradicional, mantém-se o latifúndio 

tradicional que se apropria, de formas diversas, de uma renda em produto ou em trabalho. A 

tendência nesse setor, quando as terras não permanecem improdutivas, tem sido, em grande parte, o 

da pecuarização. 

Um dos fenômenos sobre os quais é difícil ter uma idéia precisa sobre suas características na 

última década é o ritmo de decomposição das estruturas tradicionais de dominação no campo. A 

diminuição de relações de produção encapsuladas (parceria ou arrendamento, e até certo ponto 

assalariados permanentes), o aumento do trabalho assalariado temporário, dos posseiros, a 

importância crescente do crédito formal e a diminuição do crédito informal, a crescente 

centralização política, e a penetração crescente dos meios de comunicação de massa e contato 

permanente com o mundo urbano, afetam, sem dúvida, a estrutura de dominação tradicional, 

erodindo as estruturas paternalistas e clientelísticas de controle social. 

A profundidade e conseqüências desses processos só saíram claramente à luz quando as 

lutas sociais no conjunto da formação social, eventualmente acompanhadas pela diminuição da ação 

repressiva do Estado, permitiram avaliar concretamente o potencial da mobilização social que está 

sendo gerada no campo, nos dias de hoje. Por sua vez, esse potencial depende da própria atuação 

das diferentes classes urbano-industriais, da integração das massas rurais em projetos que 

potencializem ou imobilizem a atividade política dos trabalhadores do campo. 

Seria irresponsável procurar prever as formas específicas de organização e luta política das 

quais participarão os trabalhadores e produtores agrícolas nas futuras lutas sociais no Brasil. O que 

procuramos indicar é que, com o surgimento ou fortalecimento de certas camadas de trabalhadores 

agrícolas e o relativo dec1ínio de outras, deverão modificar-se os temas reivindicativos que poderão 

surgir a partir das formas de inserção na estrutura produtiva das diferentes camadas. Assim, por 

exemplo, é indubitável que as lutas reivindicatórias dos posseiros pela legalização de suas 

propriedades como as dos bóias-frias pela regulamentação de suas condições de trabalho e 

sindicalização se vislumbram claramente no horizonte como aspectos centrais na mobilização do 

campo. Ainda assim, é importante assinalar que além de certas regiões específicos onde os 

problemas sociais  se apresentam de forma clara pela dominação de certa relação de produção, em 

grande parte das regiões brasileiras ainda é predominante um tipo de trabalhador híbrido, 

semicamponês/semiproletário, cujas reivindicações específicas não podem ser deduzidas 

especulativamente. 

 



 109 

4.2 Relações de produção e perfis regionais 

O desenvolvimento da agricultura, aprofundando a desigualdade entre as diferentes classes e 

estratos de produtores, repercutiu de forma diferente nas diversas regiões do país, uma vez que, em 

cada uma delas, predomina certo tipo de produtor. 

A diferenciação da produção das empresas entre as diferentes regiões do país aparece 

claramente nos seguintes dados: 

1) Enquanto no Norte e no Nordeste predominam os estabelecimentos que usam 

exclusivamente força de trabalho humana na atividade agrícola, das 14 microrregiões brasileiras 

em que menos de 9% dos estabelecimentos só utilizam força de trabalho humana, 11 encontram-se 

no Rio Grande do Sul e três em São Paulo. 

2) Do total de trabalhadores qualificados na agricultura, 75% concentram-se em São Paulo e 

nos Estados do Sul. 

3) As microrregiões com valor incorporado por hectare inferior a 300 cruzeiros incluem 

praticamente todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto o Centro-Sul e o Sul do país tendem 

a superar essa quantia. 

 

 

 

4) 81 % do total dos arados encontram-se em São Paulo e nos Estados do Sul. 

5) Em 1975, a relação tratores/área total dos estabelecimentos agropecuários era (em 

hectares): 

 Norte -15.667  

 Nordeste - 5.147  

 Centro-Oeste - 4.090 

 Sul -377  

 Sudeste - 577 
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Fonte: FIBGE, 1975: Ministério da Agricultura. 1977. 

6) 90% dos veículos de tração animal concentram-se em São Paulo e no Sul do país. São 

Paulo e Rio Grande do Sul em conjunto  possuem 70% dos veículos de tração mecânica. 

7) O Norte e Nordeste só consomem 9,5% do total de fertilizantes, sendo que o número de 

estabelecimentos que utilizam pelo menos algum tipo deles é inferior a 20% (Serpro, op. cit.). 

8) Os rendimentos em quilogramas por hectare dos mesmos produtos no Nordeste e no 

Sudeste apresentam diferenças importantes: 

 

 

9) Essas diferenças de produtividade se agudizam se considerarmos que os seus maiores 

ganhos advêm dos produtos de exportação, cuja produção se concentra na região Centro-Sul, em 

contraposição â produção nordestina, que é orientada para o mercado interno. 

Podemos, a partir desses indicadores, e de forma muito simplificada, afumar a existência de 

três grandes regiões em termos de desenvolvimento capitalista no Brasil: a primeira, basicamente 

capitalista, localizada no Centro-Sul e Sul do país; a segunda, cujas forças produtivas agrícolas mais 

estagnadas, no Nordeste; enquanto a terceira, ainda com caráter híbrido de campesinato e grande 

empresa, é predominante na região de fronteira, no Norte e Centro-Oeste. No seu conjunto, as 

empresas capitalizadas concentram-se no Centro-Sul e Sul do país. No Estado de São Paulo há a 

predominância da grande empresa capitalista baseada no trabalho assalariado, enquanto no Sul 

predomina a empresa "neocamponesa" - isto é, aquela baseada no trabalho familiar - ao mesmo 

tempo em que é capitalizada.136 

Na primeira região, a mercantilização quase total da produção, o complexo agroindustrial e 

a existência de uma rede de transportes têm gerado um amplo movimento de mercado de terras, 

com capitais circulando para dentro e fora da agricultura, e no qual a separação entre produção para 

o mercado interno ou externo depende só de condições ecológicas e do mercado, determinando que 

a renda da terra se unifique cada vez mais. Junto à renda diferencial I, isto é, gerada pelas condições 

                                                 
136 Embora exista em São Paulo um importante setor de pequenos produtores capitalizados e no Rio Grande do Sul uma 
pecuária extensiva latifundiária; ver Lopes, l978. 
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naturais do solo e pela posição geográfica relativa aos mercados, a renda diferencial 2, gerada pelas 

melhorias introduzidas pelos investimentos, passa a ocupar um lugar cada vez mais importante. 

Na segunda região, os grandes latifúndios tradicionais são travados na sua transformação em 

empresas capitalistas por diferentes fatores. Por um lado, a substituição de formas de parceria pelo 

arrendamento capitalista choca-se com a existência da família camponesa. Para esta, a terra, em 

regiões de menor renda diferencial, é condição básica de sua sobrevivência,  dispondo-se a pagar 

uma alta  renda da terra, contanto que possa reproduzir sua força de trabalho. Dessa forma, o 

parceiro ou arrendatário camponês pode pagar uma renda da terra com a qual o capitalista não pode 

competir, pois o camponês não só entrega a renda da terra como também parte do seu trabalho ou 

que seria o lucro do capitalista arrendatário. Por outro lado, a transformação do próprio latifundiário 

em capitalista se defronta com o problema de que a transformação de suas terras em 

economicamente viáveis para a introdução de formas tecnicamente avançadas de produção exige 

investimentos nem sempre economicamente rentáveis do ponto de vista do latifundiário. 

Apesar da crescente marginalização relativa da agricultura no Nordeste, isso não significa 

que não esteja ocorrendo um processo dinâmico de transformação na agricultura. Enquanto as 

regiões produtoras de açúcar sofreram um importante processo de modernização que foi acom-

panhado pela eliminação dos antigos moradores, no Sul da Bahia, a expansão da produção cacaueira 

foi acompanhada por um crescimento constante da população rural assalariada temporária. Através 

da introdução de novos produtos, vão se formando importantes ilhas de modernização agrícola, 

como é o caso da produção de café na Bahia. A pecuária, por sua vez, de forma mais lenta, introduz 

melhoras genéticas e de pastagens. Nesse processo, parte do campesinato pauperizado integra-se 

como força de trabalho assalariada temporária ou emigra. 

Como temos visto no caso da fronteira, a ação do Estado tem sido fundamental e tem gerado 

como dominante um tipo de capitalismo rentista-especulativo. A existência de uma porção de terras 

no Brasil não integradas - ou integradas marginalmente - ao mercado nacional, se bem que 

geralmente povoadas, transforma-se potencialmente em geradoras de renda capitalista. Para que 

isso aconteça, essas terras devem ser integradas através de algum meio de transporte ao mercado. O 

Estado tem assumido essa tarefa através da criação de estradas, transformando as terras de fronteira 

em geradoras de renda diferencial I. A procura de propriedade dessas terras adquiriu em geral, um 

sentido fundamentalmente especulativo. O capital que buscou apropriar-se delas 

(independentemente de ser de origem industrial ou financeira, paulista ou nordestina, nacional ou 

estrangeira), objetivava não a sua utilização produtiva, mas sim a sua valorização potencial, 

integrando-as no mercado. 

Portanto o Estado tem gerado um novo capitalista agrário, que vê na agropecuária um 

investimento que pode produzir uma super-renda, graças ã ação do Estado - o verdadeiro gerador 



 112 

dessa super-renda -, através de seus investimentos e incentivos. E verdade que não se pode esquecer 

o papel dos trabalhadores da região, sejam os assalariados rurais ou os posseiros desapropriados, 

cujo trabalho transformará essas terras em produtivas. O trabalho não pago do assalariado, do 

posseiro ou do empreiteiro valoriza a terra, incrementando a renda do proprietário fundiário. 

É importante relembrar que essas características se referem a predominâncias, já que não se 

podem esquecer os importantes desenvolvimentos desiguais a nível intra-regional. As 

transformações na distribuição regional da agricultura passam a redefinir o papel das diferentes 

regiões no conjunto da expansão agrícola. Assim, temos que o papel central que ocupava o pequeno 

produtor tradicional tende a decrescer, refletindo-se na importância relativa das regiões onde ele 

predomina, como mostra a tabela 4.9. 

Portanto, no final da década de 1960, ocorre uma importante reversão das tendências do 

papel desempenhado pelas regiões mais atrasadas. Até então, a agricultura nordestina, por meio da 

expansão de sua área plantada e da multiplicação de pequenos estabelecimentos, tinha incrementado 

sua produção de alimentos em relação ao resto do Brasil. Este foi um crescimento extensivo, na 

medida em que muitos estabelecimentos apresentavam uma tendência a produtividade negativa 

(Patrick, 1972). Porém os limites desse crescimento extensivo, aliado às tendências da concentração 

de terras e da pecuarização, claramente determinam os óbices ã expansão da produção agropecuária 

sem que haja transformação das forças produtivas. Por sua vez; as regiões de fronteira como fonte 

de alimentos tendem a ter uma importância relativa com a ocupação de grande parte das terras 

lavoráveis e a distância crescente dos mercados. 

 

Assim, a tendência apontada por certos autores (Oliveira, e Reichstul, 1973), em termos do 
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Nordeste ocupar um lugar de importância crescente na agricultura brasileira, refere-se, na verdade, a 

um padrão de desenvolvimento agrícola que foi superado na década de 1970 pelo desenvolvimento 

do complexo agroindustrial.137 

A futura expansão da agricultura nordestina dependerá, em grande parte, da capacidade de 

se integrar ao complexo agroindustrial. Entretanto, suas possibilidades de concorrência 'com a 

produção do Centro-Sul tende a ser cada vez menor, criando-se assim um crescente problema de 

abastecimento regional interno, conjugado com a importação cada vez maior de produtos 

industriais. Nas condições atuais de desenvolvimento industrial, o mais factível é a expansão das 

ilhas de produção agrícola altamente capitalizadas, inseridas num contexto de extrema pobreza e 

baixa produtividade. 

 

4.3 A estrutura fundiária 

A política de incentivo à modernização tecnológica, a apropriação de renda fundadora com a 

ocupação de novos espaços, a possibilidade de expansão da propriedade através do crédito 

subsidiado e a compra de terras como mecanismo de defesa frente a uma economia inflacionária 

agiram, cada qual a seu modo, nas várias regiões, no sentido de aumentar os níveis de concentração 

da propriedade e o preço da terra em todos os Estados brasileiros. 

É difícil estabelecer o nível de concentração da propriedade agrícola no Brasil, na medida 

em que as estatísticas agrícolas até 1967 (quando se realiza o primeiro levantamento cadastral por 

propriedade) eram realizadas em termos de estabelecimentos, além de não considerar o fenômeno 

generalizado de um proprietário possuir vários deles. Porém, em linhas gerais, pode-se estabelecer 

que o. tamanho médio da grande propriedade agrícola no Brasil tende a diminuir no período que vai 

de 1940 a 1970, e de ser concentrador entre 1970 e 1975. Contudo, nenhuma dessas modificações 

significou uma transformação básica das relações de poder determinadas pela propriedade fundiária, 

mantendo-se o predomínio da grande propriedade na maioria dos Estados. Portanto, se as décadas 

de 1950 e 1960 se caracterizaram pelo incremento do número de estabelecimentos, em especial dos 

menores de 10ha, na década de 1970, sob o impacto de uma modernização agrícola dirigida pelo 

Estado, a tendência geral tem sido o fortalecimento da média e grande propriedade. 

Para o conjunto da economia nacional houve um crescimento dos estabelecimentos menores 

de 5ha e a diminuição absoluta no número de estabelecimentos e na área ocupada por aqueles 

situados na categoria de 5 a 50ha. O crescimento do número de estabelecimentos e da área é re-

tomado em todas as categorias superiores a 50ha, o que indica as tendências à concentração 

fundiária no último qüinqüênio. Do ponto de vista das grandes regiões da Federação, os pequenos 
                                                 
137 A rigor, o crescimento da economia nordestina na década de 1960 deveu-se em grande parte ao crescimento nos 
Estados do Ceará e do Maranhão, especialmente neste último, através da expansão da fronteira. 
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estabelecimentos somente tiveram um crescimento significativo nas regiões de fronteira, 

decrescendo no Sul e no Centro-Sul. 

O processo de concentração e valorização de terras, como mencionamos anteriormente, 

pode ser relacionado a diversas causas, cujos efeitos mudam de região para região. Assim, por 

exemplo, no Rio Grande do Sul esses processos se relacionam fundamentalmente com a valorização 

determinada pela expansão da produção da soja e do trigo e pela necessidade de criar empresas 

viáveis tecnologicamente, aliadas à crescente impossibilidade de sobrevivência da pequena 

propriedade. Para os pequenos proprietários, a venda de sua terra e a imigração para a cidade ou 

para regiões mais distantes é a única saída, em virtude do aumento do preço da terra na região e dos 

baixos ou praticamente nulos excedentes, que não lhes permitem aumentar suas propriedades. Nas 

regiões de fronteira, os processos de concentração de terras adquirem um sentido especulativo, e a 

sua valorização se dá em torno da criação de infra-estrutura por parte do Estado.138 . 

 

O processo de concentração de terras abrange outras dimensões como a centralização da 

propriedade em mãos de capitalistas e grandes fazendeiros do Sul, particularmente do Estado de 

São Paulo. Assim, segundo os dados do Incra, elaborados por Sabato, 1977, residentes em São 

Paulo possuem em outros Estados uma área 2,3 vezes maior do que a área controlada no próprio 

Estado (que é 98% do total da área cadastrada). 

Em 1972, 2.112 imóveis eram de propriedade jurídica estrangeira, perfazendo um total de 

4.167.352ha, o que representa 1,3% do total da área cadastrada. Na faixa dos imóveis acima de 

10.000ha, os de propriedade jurídica estrangeira representam 33% do total, a grande maioria destes 

se concentrando nos Estados de fronteira (Mato Grosso, Pará e Amapá e Roraima). 

A concentração da propriedade de imóveis reflete-se no fato de que 59,6% do total da área 

                                                 
138 "Campo Grande (Mn, Rio Verde (GO) e Patrocínio (MG) - O simples lançamento do Programa de Desenvolvimento 
do Cerrado (Polocentro) já foi suficiente para provocar uma intensa valorização das terras nas regiões abrangidas, onde 
o preço chegou a registrar, em alguns casos, um aumento de 30% em dois meses, de acordo com informações colhidas 
junto a proprietários rurais." (Jornal do Brasil, I 5 de abril de 1975). 
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cadastrada estariam controlados por proprietários de mais de um imóvel, o que representa uma 

média de 2,48% imóveis por proprietário. 

A criação de grandes empresas capitalistas na agricultura passou a ser incentivada, 

especialmente em torno da ocupação de novas áreas, nas quais o Governo espera que possam 

sustentar uma ampla expansão agrícola. Assim, por exemplo, o Polocentro (Programa para o 

Desenvolvimento do Cerrado), que abrange grande parte de Minas, parte da Bahia e parte de Mato 

Grosso, cujos solos são pobres, exigindo a utilização de insumos modernos, será ocupado por 

grandes empresas agropecuárias: 

"Já se chegou à conclusão de que a conquista dos cerrados, através do Polocentro, só é 

viável pelo grande empresário, marginalizando pequenos e médios fazendeiros, que não dispõem de 

garantias reais para obter os financiamentos e estão sendo obrigados a vender suas propriedades, 

com negativas repercussões sociais." (Estado de São Paulo, 12 de outubro de 1975). 

"Mas o cerrado não gosta de agricultura tradicional, e sim de agricultura empresarial, com 

inteligência. Gosta de fertilizantes, de tecnologia avançada e de mecanização. É uma oportunidade 

que temos de modificar a estrutura da exploração agrícola no Brasil - continuou o ministro Reis 

Veloso. Evidentemente, se o Polocentro poderá trazer um aumento da produção agrícola, os lucros 

dos empreendimentos ficarão nas mãos dos poucos grandes empresários com condições de 

desenvolver uma agropecuária mecanizada e moderna." (Jornal do Brasil, 14 de abril de 1975). 

Os processos de concentração, pelas características mencionadas anteriormente (especulação 

e. segundo o caso, valorização real), determinou um processo crescente de aumento do preço da 

terra. 

 

As tendências à concentração da propriedade têm, por sua vez, importantes conseqüências 

do ponto de vista da população rural, agrupadas por categorias de estabelecimento. Aqueles com 
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menos de 10ha, que permanecem praticamente estáveis em número e em área ocupada, passaram a 

absorver 1.293.066 novos trabalhadores. 

Se considerarmos os dados relacionados ao número total de estabelecimentos e à área 

ocupada por estes, as tendências â estabilização das propriedades menores de 10ha e à concentração 

fundiária voltam a aparecer claramente. 

 

 

 

Os dados do Censo Agropecuário de 1975 indicam, portanto, que a tendência a estabilizar o 

número de estabelecimentos agropecuários e um leve aumento da área total foi acompanhada por 

importante crescimento do pessoal ocupado. 

Se analisarmos os dados correspondentes aos estabelecimentos menores de 10ha, veremos 

claramente a agudização dos problemas destes, a qual nos permite visualizar um processo de 

"involução agrária" causado pela estabilização do número de pequenas propriedades assim como a 

área ocupada por estas, aumentando contudo a quantidade de mão-de-obra ocupada por 

estabelecimento. 
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O crescimento da população infantil e feminina no conjunto da força de trabalho 

possivelmente se explica por razões diferentes em cada 'tipo de forma de produção. Assim, no caso 

das pequenas propriedades, pode ser tanto um mecanismo de intensificar o tota1 do trabalho 

familiar para permitir manter a renda familiar, quanto uma forma de substituir o trabalho masculino 

que passa a se proletarizar no meio urbano ou rural. Nas grandes empresas, essa ocorrência pode 

estar relacionada a um maior uso em certos serviços específicos de força de trabalho feminino, em 

particular nas colheitas, onde esta se mostra especialmente eficaz. 

 

A renda da terra 

O estudo da renda da terra no Brasil ainda é um tema praticamente virgem.139 A inexistência 

de estudos concretos ainda não permite aventurar generalizações, porém é claro que no caso 

brasileiro a renda da terra apresenta uma série de originalidades: 

1) Os produtos que ocuparam o centro da expansão mercantil agropecuária foram, até há 

pouco tempo, produtos de exportação. Faz-se então necessário integrar ao cálculo da renda da terra 

uma concepção da renda diferencial da terra a nível internacional. Por exemplo, deve-se analisar o 

lugar específico que ocupava a produção brasileira de café no contexto mundial desse produto 

(assim, El Salvador, onde a produção do café tinha alta qualidade e produtividade, se vê altamente 

favorecida pela menor produtividade brasileira, o maior produtor mundial). 

2) A inexistência de relações assalariadas e o insignificante investimento monetário na 

produção que caracterize parte das relações de produção ainda existentes na agricultura não 

permitem definir a renda apropriada pelo latifundiário como renda capitalista. A transformação da 

terra em mercadoria não gera em si mesma a renda capitalista da terra, tratando-se, portanto, de 

trabalho excedente diretamente apropriado com base na propriedade da terra. 

3) Como no Brasil não há geralmente uma separação clara entre latifundiário e capitalista, 

isso parece indicar a inexistência de uma renda absoluta capitalista da terra. 

                                                 
139 Nesse sentido, o trabalho de Waldemar Servilha, 1977, apresenta um caráter pioneiro. 
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4) A produção de alimentos no Brasil para o mercado interno não foi o setor constitutivo em 

tomo do qual se organizou a produção para o mercado, como é o caso clássico da maioria dos países 

capitalistas centrais. Neles a produção de alimentos básicos se constituía no determinante da renda 

agrária e no condicionante da produção de outros produtos. No caso brasileiro, foi a produção para 

exportação o determinante das formas de ocupação da terra, da geração de renda e da determinação 

do preço da terra. 

5) No Brasil, os alimentos básicos da população não são, portanto, aqueles cereais que 

seriam mais baratos de produzir em condições capitalistas, senão aqueles alimentos que são viáveis 

do ponto de vista da produção de subsistência e seu excedente comercializado transformou-se nos 

produtos básicos da alimentação. 

6) O setor de produção interna de alimentos, contraposto à produção agropecuária de 

exportação, só pode ser tratado como setor especifico, na medida em que está acompanhado por 

determinações próprias ao nível das relações sociais e de sua integração no circuito mercantil. 

7) Os processos que começam a se desenvolver a partir de 1950 integrarão cada vez mais as 

atividades agropecuárias ao mercado interno no circuito da produção mercantil. Dessa forma, 

modificará a determinação da renda da terra, permitindo pela primeira vez que certos produtos 

orientados para o mercado interno possam usufruir de uma renda fundiária superior àquela dos 

produtos de exportação. Essa transformação é complexa, uma vez que inclui a conversão de antigos 

produtos de exportação - como por exemplo o açúcar - em produtos para o mercado interno. Além 

do mais, irá gerar conflitos entre os interesses agropecuários e os industriais. Enquanto os primeiros 

procuram maximizar suas rendas diferenciais, - defendendo o seu mercado interno quando há queda 

dos preços internacionais, ou exportando quando estes estão altos -, os últimos estão preocupados 

em manter baixos os custos de reprodução da força de trabalho. 

8) De certa forma, o processo mais importante que se desenvolveu na década de 1960 e se 

desenvolve na atualidade é a transformação do antigo padrão de produção de subsistência em 

produção mercantil e a geração de uma produção de alimentos em grande escala - frangos, frutas, 

horticultura - para um mercado urbano em expansão. Embora grande parte dos estabelecimentos 

capitalistas na agricultura brasileira se caracterizem por serem os empresários e donos da terra as 

mesmas pessoas, o arrendamento capitalista já se apresenta em alguns casos, como por exemplo, na 

produção de arroz no Rio Grande do Sul140.  

                                                 
140 No Rio Grande do Sul 27.14% dos contratos de arrendamento assinalam a presença de assalariados permanentes 
(Incra. 1975, p. 17). 




