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POSFÁCIO 

UMA REVISÃO DOS DEBATES SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 

 

Agroindústria, políticas e estruturas sociais rurais: análises recentes sobre a agricultura 

brasileira145 

 

A nossa revisão concentra-se nas formulações recentes que consideram as políticas de 

modernização subsidiadas pelo Estado e o crescimento da agroindústria como determinantes 

básicos de mudança nas estruturas sociais agrárias nos anos 70. Essas políticas, segundo esta 

interpretação, promoveram a capitalização dos processos de trabalho rurais e a mercantilização 

crescente da agricultura de pequena escala, acelerando a taxa de proletarização rural. Essas recentes 

tendências são encaradas como prova de uma rearticulação fundamental nas relações rural-urbano, 

caracterizando-se pela integração direta da agricultura à reprodução dos capitais industriais. Esta, 

por assim dizer, 'industrialização' da agricultura é apresentada como definidora de um novo modelo 

de acumulação, o que implica um afastamento radical do modelo articulador proposto anteriormente 

por Oliveira (1972) e por Sá (1973). Uma vez que as contribuições originais destes dois últimos 

autores se constituem no ponto de partida para as formulações atuais, parece-nos importante refletir, 

ainda que rapidamente, a respeito146. 

Oliveira tentou demonstrar, em oposição aos prognósticos dualistas, que a persistência de 

estruturas agrárias 'atrasadas' não havia impedido uma rápida industrialização no pós-guerra, quer 

pela impossibilidade de aí se mobilizar o excedente agrícola como de se constituir num 'mercado 

doméstico' para a indústria capitalista. Oliveira afirma que a ocupação extensiva de novas fronteiras 

agrícolas por uma agricultura 'primitiva' teve uma importância fundamental na consolidação de um 

padrão urbano, industrial, de acumulação e de crescimento. A oferta de excedentes para o consumo 

interno e para exportação foi obtida através da incorporação de fronteiras, baseada na reprodução de 

relações 'arcaicas', não-capitalistas, de exploração do trabalho, embutidas no 'complexo latifúndio-

minifúndio'. Este processo histórico de expansão da fronteira ou 'crescimento através da elaboração 

de periferias' é visto por Oliveira como uma acumulação primitiva contínua147. As condições para a 

                                                 
145 Este posfácio foi retirado do artigo escrito conjuntamente com D. Goodman e J. Wilkinson, publicado na REVISTA 
DE ECONOMIA POLITICA, vol. 5, n° 4, outubro/dezembro/1985. 
146 Para uma discussão aprofundada a respeito, ver: GOODMAN, D.E. e REDCLIFf, M.R., "The "Bóias-Frias": Rural 
Proletarianisation and Urban Marginality in Brazil", lnternarional Joumal of Urban and Regional Research, vol. 1, n.. 
2, 1977, pp. 348-364. 

    147 Este conceito, que ocupa um lugar significativo nos textos de Rosa Luxemburgo, foi recentemente recolocado e 
ampliado por Foweraker na sua análise da colonização da fronteira no Paraná e na zona Sul do Pará: FOWERAKER, J., 
The Struggle for Land. A Political Economy of the Pioneer Frontier in Brazil from 1930 to the Presente Day, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1981. 
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apropriação do excedente através de meios extra-econômicos eram criadas e reproduzidas através 

da transitoriedade do acesso da mão-de-obra rural à terra. Estas condições são encontradas tanto na 

'fronteira externa' dos estabelecimentos agrícolas recentes como via rotação de terras não cultivadas, 

na 'fronteira interna' dos latifúndios em regiões há muito ocupadas, tais como o Nordeste. 

A incorporação de fronteiras por formas não-capitalistas de produção permitiu à agricultura 

brasileira responder adequadamente às exigências de um rápido crescimento industrial, liberando 

bens e fluxos de recursos financeiros sem gerar nenhum movimento significativo nas condições 

internas de troca desfavorável à indústria148. No modelo de Oliveira de articulação intersetorial, a 

agricultura 'primitiva' fornece uma contribuição direta à acumulação de capital urbano ao reduzir o 

custo de reprodução da mão-de-obra empregada em setores capitalistas urbanos e na agricultura 

comercial. Os bens produzidos pelas formas não-capitalistas de produção subsidiam a acumulação 

de capital urbano através do achatamento dos salários rurais e do preço real dos alimentos - o 

principal bem primário de consumo urbano149. Estes mecanismos baseavam-se na existência de um 

excedente populacional e na expansão das fronteiras agrícolas, o que criava condições para uma 

acumulação primitiva permanente. 

No seu ataque ao que concebe como modelos dualistas primários na controvérsia 'feudalismo x 

capitalismo' no Brasil, Oliveira enfatiza então que a reprodução de formas não-capitalistas de 

produção rural era funcional, e não contrária, à acumulação de capital industrial. Além disso, o 

surgimento de fortes tendências à concentração e a criação de um mercado de classe média urbana, 

que caracterizaram o programa de substituição de importações do desenvolvimento industrial no 

Brasil, reduziram o significado estratégico do setor rural como um 'mercado interno' para os bens 

manufaturados. A articulação entre o modo de produção capitalista e as formas não-capitalistas de 

produção rural forneceu condições favoráveis à formação de capital urbano, consolidando o 'pacto 

estrutural' entre a burguesia urbana e as classes rurais proprietárias de terra. Apesar do 

deslocamento estrutural no locus de acumulação do setor primário exportador para a indústria, este 

modelo de articulação 'permitiu ao sistema deixar intactas as bases de produção agrária, passando 

por cima dos problemas de distribuição da propriedade da terra, que pareciam cruciais no final dos 

anos 50' (Oliveira, 1972:18). 

Após o golpe de 1964, o Estado autoritário manteve o pacto entre o capital urbano e a 

                                                 
148 Oliveira goza de um grande consenso quanto a este ponto de vista. 
Para maiores detalhes, ver: GOODMAN, D.E. e REDCLIFf, M.R., From Peasant to Proletarian. Capitalist 

Development and Agrarian Transitions, Oxford, Basil Blackwell, 1981. 
     149 Oliveira afirmou que a maioria das culturas de vegetais para alimentação (tais como arroz, feijão e cereais) que 

supriam os grandes mercados urbanos provinham de zonas de colonização recente. OLIVEIRA, F. de, "A Economia 
Brasileira: Crítica à Razão Dualista", Estudos CEBRAP, n." 2,1972, pp. 5-82. 
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propriedade rural da terra. Os movimentos dos trabalhadores rurais foram reprimidos e as 

pretensões de reforma e de distribuição foram abandonadas, apesar da sua recorrência na retórica 

política. Embora a manutenção das condições necessárias à reprodução ampliada de capital 

industrial urbano haja colaborado claramente para uma continuidade essencial nas políticas 

brasileiras de desenvolvimento agrícola do pós-guerra150, foco desta estratégia, no final dos anos 60, 

deslocou-se gradual mas incisiva: mente da ocupação de fronteiras para a capitalização do processo 

de produção rural, via políticas de investimento subsidiadas pelo Estado, principalmente através de 

programas de crédito rural. O incentivo à renovação tecnológica e ao aumento da produtividade 

dentro do quadro anterior de forte concentração da propriedade da terra foi adequadamente descrito 

como 'modernização conservadora', uma vez que o seu objetivo foi transformar o latifúndio, 

símbolo da agricultura 'primitiva', 'feudal', numa grande e moderna empresa agrícola. Esta 

reorientação na estratégia de desenvolvimento rural, sustentada pela realocação, em grande escala, 

de recursos, é vista por muitos autores como constituindo um estágio radicalmente novo de 

penetração capitalista nas estruturas sociais rurais. O modelo articulador anterior, no qual o 

interesse teórico se detém nas relações de exploração dentro das formas de produção não-

capitalistas, é substituído, na literatura sobre o assunto, por análise sobre a extensão das relações 

sociais capitalistas no campo sob a égide das políticas modernizadoras do Estado. 

Podemos distinguir dois momentos nas análises sobre o papel do Estado na transformação das 

estruturas sociais rurais 'primitivas'. Inicialmente, a onda de proletarização que acompanhou 

intervenções do Estado tais como o programa de erradicação de cafezais e a legislação 

previdenciária e trabalhista rural, é vista como sendo uma resposta dos proprietários de latifúndios a 

políticas descriminatórias, embora isoladas. Culturas que exigem emprego intensivo de mão-de-

obra, tais como o café, são substituídas por outras de ciclos mais curtos ou por pastagens, e os 

trabalhadores residentes (colonos, agregados, moradores) são expulsos em favor de mão-de-obra 

assalariada temporária (volantes), contratada ocasionalmente, de modo a ludibriar a legislação 

trabalhista rural. 

Posteriormente, no entanto, o Estado passa a ser encarado como agente de uma estratégia 

deliberada e coerente no sentido de transformar a base produtiva da agricultura via sua integração 

ao complexo agroindustrial. A 'modernização conservadora' é vista como uma alternativa para a 

reforma agrária, e o interesse teórico volta-se para a transformação do processo de trabalho nas 

grandes propriedades onde se processaria a 'purificação' das relações salariais até aí 'disfarçadas' em 

formas não-monetárias de remuneração. Os sistemas 'mistos' de controle da mão-de-obra 

                                                 
150 Este ponto de vista é defendido por Goodman e Redclift, ibid. 
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característicos de grandes fazendas, particularmente nas plantações de café e de cana-de-açúcar, 

recebem o golpe de misericórdia da legislação trabalhista rural e dos subsídios aos insumos 

industriais. O colapso final destes sistemas moribundos e o proletariado rural emergente foram 

aclamados como a expressão acabada de relações sociais capitalistas na agricultura. Nesta fase do 

debate no Brasil, as clássicas análises marxistas de diferenciação social, de Lenin e Kautsky, sobre-

tudo, desfrutaram um notório reflorescimento. 

D'Incao e Mello apresenta um tratamento original da tese da 'via prussiana' no seu trabalho 

sobre a mudança das estruturas sociais na região da Alta Sorocabana. Estado de São Paulo. Ela 

afirma que o avanço do capitalismo, que se caracterizou pela concentração da propriedade da terra, 

pela especulação imobiliária de terras e pelo aumento do emprego intensivo de capital nos 

processos de trabalho rural, difundiu a relação salarial na agricultura. A exclusão dos trabalhadores 

rurais do acesso ao processo produtivo contribuiu para o achatamento dos salários nos mercados 

rural e urbano, levando à constituição do novo contingente de força de trabalho de reserva, tal como 

definiu Marx, 'tanto em termos de suas causas estruturais como no modo peculiar da participação 

nos diferentes processos de produção da economia rural regional' (D'Incao e Mello, 1975: 31). A 

eliminação dos 'trabalhadores assalariados disfarçados', meeiros, arrendatários ou trabalhadores 

residentes, e sua proletarização, na transformação em mão-de-obra assalariada casual, não residente, 

popularmente chamados bóias-frias, é vista como a 'afirmação histórica' do modo capitalistas de 

produção na agricultura. 

Brant (1977) amplia essa formulação, que aplica no seu estudo de caso do Sudoeste de São 

Paulo, afirmando que as mudanças no uso da terra, os plantios mistos e a modernização dos 

processos de trabalho rurais criaram um excedente relativo de população, eliminando, portanto, as 

vantagens de se manter uma força de trabalho residente, fixa, e abrindo assim caminho para o 

surgimento de um mercado de trabalho capitalista. A importância relativa crescente de mão-de-obra 

assalariada temporária marca 'a transformação da agricultura em indústria bem como a formação de 

um contingente de reserva de força de trabalho para a indústria' (1977: 81). Para Brant, o bóia-fria 

expressa a aproximação de uma unificação entre os mercados de trabalho rural e urbano, ao nivelar 

as condições de acumulação, o que liberará as forças capitalistas de produção para uma 

'industrialização' da agricultura. 

Deste ponto de vista, o Estado com sua estratégia de "modernização conservadora" torna-se o 

arquiteto de um novo modelo de acumulação, que se expressa na expansão e diversificação do 

complexo agroindustrial e na rápida penetração das relações capitalistas de produção na agricultura. 

Os sistemas anteriores de controle do trabalho nas grandes propriedades, baseados na escassez de 

mão-de-obra, cedem lugar a um crescimento da massa de trabalhadores sem terra disponível para 
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ser empregada ocasionalmente. A velha estrutura do latifúndio, com seus trabalhadores residentes e 

com seus "minifúndios internos" de meeiros e arrendatários, é substituída pela empresa capitalizada, 

que utiliza mão-de-obra assalariada temporária, como o novo paradigma da agricultura brasileira. 

Os trabalhos de D'Incao e Mello e de Brant deram origem a um sem-número de estudos de caso do 

fenômeno dos bóias-frias e de suas manifestações regionais, o qual é tomado como prova da 

consolidação das relações capitalistas de produção151. 

Devemos mencionar aqui a contribuição de Graziano da Silva (1981), uma vez que ele combina 

elementos dos diferentes estágios do debate. Assim, para ele as estruturas rurais, particularmente o 

latifúndio, permanecem ainda como ponto central das análises sobre as políticas modernizadoras do 

Estado. Estas são encaradas como uma alternativa para a reforma agrária num contexto de rápido 

aumento da demanda urbana e internacional por produtos agrícolas. Graziano enfatiza, no entanto, a 

natureza peculiar do novo proletariado rural. Ao invés de vê-lo como a expressão mais acabada de 

relações capitalistas, ele sugere que denota o caráter limitado da penetração capitalista, sobretudo 

no que se refere às atividades de colheita. Graziano da Silva também salienta a crescente 

identificação de interesse entre os capitais agroindustriais e o Estado em expandir os processos de 

modernização. Nesse ponto ele pode ser encarado como um precursor das perspectivas atuais. 

No presente estágio, o terceiro do debate, as estruturas rurais deixam de estar no centro da 

discussão teórica. O objeto de análise passa agora a estar nitidamente centrado na importância 

estratégica assumida pelos capitais agroindustriais na determinação das relações sociais rurais. A 

expansão destes capitais é encarada como parte integral do processo de industrialização pós-64 e da 

concomitante internacionalização da economia brasileira. Podemos distinguir três perspectivas 

básicas sobre as estruturas sociais rurais dentro deste quadro geral. 

A primeira formulação, que pouco se detém nas relações sociais agrárias, tende a identificar 

capitalismo com modernização técnica. No trabalho de Geraldo Muller (1982), por exemplo, o sítio 

familiar modernizado toma-se uma pequena empresa capitalista. Muller defende a idéia de que a 

tendência dominante na agricultura brasileira é no sentido de um processo generalizado de 

modernização ou de penetração capitalista, tanto nas diferentes regiões como em diferentes tipos de 

propriedades. Essa perspectiva também é colocada por Sandroni (198O), para quem o camponês 

modernizado é essencialmente burguês, e para quem as estruturas sociais podem ser reduzidas à 

dicotomia capitalista-proletário. 
                                                 
151 Vide a coleção de artigos de conferência anual que vêm sendo publicados pelo Departamento de Economia Rural de 
Botucatu, São Paulo, desde 1975. A literatura a respeito do bóia-fria foi revista por Goodman.e Redclift (ibid); e 
CNPq/UNESP, A Mão-de-Obra Volante na Agricultura, São Paulo, Pólis,  1982.  
SAINT, W.S., "The Wages of Modernisation: A Review of the Literature on Temporary Labour Arrangements in 
Brazilian Agriculture", Latin American Research Review, n." 198, pp. 91-110. 
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Uma segunda linha, encontrável no trabalho de Wanderley (1979) mostra-se marcada pelos 

aportes franceses recentes152. Ao afirmar a dominância estratégica da agroindústria na dinâmica das 

estruturas sociais rurais, Wanderley afasta a tese clássica da diferenciação social em favor de uma 

conceituação do sítio familiar modernizada como forma específica de relação trabalhador-

capitalista153. Essa noção de subordinação também é sustentada por Graziano da Silva (1982), que 

aceita a caracterização de Wanderley do "novo camponês" como um "trabalhador para o capital". A 

dificuldade em perceber que o camponês participa do processo de reprodução ampliada do capital é 

produto da adoção de um conceito restritivo e desnecessário, de proletarização, na opinião de 

Graziano da Silva (1982: 130-132). 

Contrariamente a essas posições, podemos identificar uma terceira, originalmente ligada a 

Kautsky, recentemente restabelecida por Dickinson e Mann (1976), a respeito da singularidade do 

processo de produção na agricultura. Nesta ,perspectiva', a nítida diferença existente entre o tempo 

de trabalho e o tempo de produção limita a velocidade de circulação e rotação do capital, achatando 

a taxa de lucro em muitos setores da atividade rural, o que efetivamente impede o ingresso maciço 

,de grandes empresas capitalistas. Esta abordagem conduziu vários de seus proponentes a 

caracterizar o sítio familiar modernizado como parceiro privilegiado dos capitais agroindustriais 

(Aidar e Perosa Junior, 1981). Uma variante desta posição, que também parte da hipótese da taxa de 

lucro, sustenta que as condições para o desenvolvimento de uma agricultura capitalista foram 

enfraquecidas pelo caráter oligop6lico dos capitais agroindustriais154 (Nakano, 1981). 

Esta breve exposição mostra como o debate no Brasil evoluiu do modelo articulador para 

perspectivas que enfatizam a generalização das relações capitalistas de produção e o papel, 

instrumental assumido pelo Estado e pelos capitais agroindustriais. A agroindústria constitui agora 

o ponto de partida para uma análise da dinâmica das relações sociais rurais no Brasil. 

 

Crítica de teses atuais sobre proletarização 

 

Embora concordemos na centralidade da agroindústria na identificação das principais 

tendências atuando sobre a agricultura no Brasil, a literatura atual contém algumas sérias limitações. 

Afirmaríamos que entre estas estão:  

                                                 
152 Marcadamente: FAURE, c., Agriculture et Capitalisme, Paris, Anthropos, 1978. VERGOPOULOS, K., La Question 

Paysanne et le Capitalisme, Paris, Anthropos, 1974. 
153 O leitor mais atento deve ter encontrado aqui uma repetição de discussões européias nessa perspectiva. 
154 Esta abordagem tende a ignorar a questão fundamental da natureza do processo de trabalho na agricultura, em 
benefício de emprego de algumas categorias econômicas limitadas. Foge, portanto, da questão de por que não ocorreu 
uma oligopolização na agricultura. 
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1. uma conceitualização errônea do "complexo agroindustrial"; 

2. uma caracterização incorreta dos processos de trabalho rural nas propriedades modernizadas 

como constituindo processos específicos de trabalho capitalista; 

3. a identificação de estruturas agrárias, tanto do "trabalhador para o capital" como a empresa 

familiar modernizada, como aliada privilegiada da agroindústria. Isto supõe a existência de uma 

relação funcional entre o desenvolvimento da agroindústria e a consolidação de estruturas sociais 

rurais apropriadas155. 

Estas limitações não são, no entanto, apenas da literatura brasileira. Na verdade, como se pode 

supor a partir do resumo anterior, a integração subordinada da agricultura brasileira ao circuito dos 

capitais agroindustriais foi acompanhada por uma crescente aproximação entre os debates no Brasil 

e aqueles atualmente em curso na Europa e nos Estados Unidos. Esta integração intelectual não é 

meramente fruto de uma imitação, senão antes reflete a crescente semelhança nas pressões e forças 

às quais vem sendo submetida a agricultura brasileira. A nossa crítica ultrapassa, portanto, a 

literatura brasileira e pode ser encarada como uma contribuição ao debate mais geral atualmente em 

curso em nível internacional. Neste artigo, limitaremos nossas considerações àqueles pertinentes à 

discussão dos principais modelos que caracterizam o desenvolvimento das estruturas sociais rurais 

no Brasil. 

Existe a hipótese de uma dupla aliança subjacente a todas as formulações atuais no debate 

brasileiro: uma aliança entre capitais agroindustriais, tal como expressa na noção de "complexo" 

agroindustrial, e entre esse "complexo" e a estrutura agrária, aliança esta que determinaria um 

processo de "industrialização" da agricultura. Opondo-nos à noção de "complexo" agroindustrial, 

que contém implícita a suposição da existência de capitais homogêneos e não-contraditórios, 

diríamos que, tanto na sua origem como no seu posterior desenvolvimento, os capitais 

agroindustriais são essencialmente autônomos e o grau de sua integração mútua é limitado. A idéia 

de "complexo" provém de uma tentativa equivocada de generalizar a consolidação de um modelo 

que é conjuntural e particular baseado no trator/monocultura/sementes 

híbridas/fertilizantes/herbicidas. Ocorre porem  que diferentes ramos agroindustriais fazem incidir 

exigências diferenciais sobre o setor agrícola, e frações específicas de capital mostram 

probabilidades de crescimento bastante distintas. Considerem-se, a título de exemplo, a atual crise 

da indústria de tratores, as vias alternativas de crescimento abertas aos setores de insumos vs. 

setores de processamento, ou aquelas abertas para os capitais agroquímicos através das 

                                                 
155 Uma exposição completa da nossa posição está em: From Farming to Biotechnology: The Industrial Appropriation 

of Agriculture, Forthcoming, Blackwell, 1986. 
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possibilidades de fixação de nitrogênio com bases em processos biológicos. 

As políticas do Estado não podem, portanto, ser encaradas como representando ou fomentando 

uniformemente o "complexo" agroindustrial. Pelo contrário, capitais agroindustriais específicos 

podem ter, claramente, estratégias conflitantes de acumulação e crescimento, como é o caso dos 

setores de processamento e da indústria de alimentos, com seu crescente recurso a aditivos, 

componentes sintéticos e fontes alternativas de proteína. A emergência e a unificação conjuntural de 

diferentes capitais agroindustriais é um processo irregular e está sempre se redefinindo, dependendo 

do ritmo dos avanços científicos e das inovações tecnológicas. É um grande erro tentar expressar 

esse processo em termos de formação de um "complexo" consolidado e estático. Fazê-lo é analisar 

equivocadamente tanto a dinâmica dos capitais industriais como a da sua integração com as 

estruturas sociais rurais. 

Uma segunda limitação do conceito de "complexo" agroindustrial reside no fato de ele supor a 

existência de um processo unificado de produção. Este pressuposto fica claro na conceitualização de 

camponês, ou do produtor familiar moderno, como um "trabalhador para o capital", melhor 

dizendo, para o capital agroindustrial. Contra este ponto de vista, diríamos que a emergência destes 

capitais demonstra exatamente a impossibilidade de se estabelecer um processo unificado de 

trabalho capitalista na esfera da produção rural. Na falta destas condições, frações de capital 

agroindustrial assumem a apropriação sucessiva, mas apenas parcial, de aspectos do processo de 

produção rural. Ao produtor rural direto cabe, então, precisamente unir em si aqueles elementos que 

não foram ainda incorporados à produção industrial. Ou seja, ele deve coordenar ou "gerir" séries de 

apropriações industriais parciais, representadas pelos insumos agrícolas: equipamentos, 

fertilizantes, etc. Uma prova dramática de falta de uma responsabilidade integral pelo processo de 

trabalho rural é-nos dada pela progressiva destruição de seu principal meio de produção, a terra. 

Esse modelo anárquico da apropriação aponta para a ausência de um processo unificado de trabalho 

capitalista. É o corolário da lógica predatória de frações do capital agroindustrial, que encara o setor 

rural como um mero mercado para seus produtos. 

O conceito de "complexo" agroindustrial também traduz a noção de uma divisão estática entre 

"agricultura" e "indústria". A agroindústria constitui-se na apropriação daqueles aspectos do 

processo do trabalho agrícola que são especificamente industriais. A agroindústria abarca um 

amálgama de capitais em constante mudança e expressa um esforço contínuo no sentido de 

transformar a agricultura num processo industrial. Como tal, não existem limites estáticos nem 

preestabelecidos: a sua área de alcance é determinada pelo progresso e inovações tecnológicas. 

Neste aspecto, o "complexo" agroindustrial representa uma fase de transição, na apropriação 

industrial da agricultura. 
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Como corolário desta dinâmica do crescimento capitalista, não há meios para que se estabeleça 

uma relação privilegiada entre estruturas agrárias e capitais agroindustriais. Tal noção falseia 

completamente o movimento de tais capitais. Estes estão constantemente enfraquecendo as 

condições da produção rural, apropriando sucessivamente mais e mais elementos do processo de 

trabalho à medida que os avanços na ciência e na tecnologia permitiam a industrialização das 

atividades até aí "rurais" ou "naturais". Tampouco pode este desenvolvimento ser visto a partir de 

um prisma unilinear, uma vez que uma inovação radical numa área da ciência e da tecnologia pode 

romper com os padrões existentes de apropriação e criar novas tendências para a expansão da 

agroindústria. 

É portanto, apenas num sentido negativo, que a agroindústria pode ser encarada como 

consolidando formas de produção rural específicas e privilegiadas. A progressiva apropriação dos 

processos de produção rural pelos capitais industriais inviabiliza o desenvolvimento em larga escala 

de operações baseadas em mão-de-obra assalariada, como paradigma para a agricultura. A 

existência de capitais agroindustriais, em si mesmos produtos da ausência de um processo unificado 

de trabalho capitalista, por sua vez opõe-se à sua realização sob forma de grandes empresas 

agrícolas. A moderna unidade de trabalho familiar pode ser encarada como a estrutura de produção 

rural mais compatível com o processo de apropriação industrial. Mas isso apenas na medida em que 

os capitais industriais se revelam incapazes de eliminar completamente terra e "natureza" como a 

base da produção rural. Neste contexto toma-se importante enfatizar que não é a renda da terra a 

barreira para o ingresso na agricultura do capital. A renda é apenas a expressão social da dominação 

do processo de produção agrícola pela terra como "natureza". O sítio que emprega mão-de-obra 

familiar não é, portanto, um aliado do capital, como sugeriu Vergopoulos (1978), afirmando que 

permite aos capitais industriais se apropriarem da renda. Pelo contrário, diríamos que a predomi-

nância da unidade familiar é o resultado da erosão progressiva das condições para a geração de 

renda, fruto da apropriação e da transformação das atividades agrícolas em processos de produção 

industriais. 

Em resumo, a discussão brasileira está sujeita a uma visão estática e homogeneizada dos 

capitais agroindustriais, o que, por sua vez, acarreta numa análise estática entre a agroindústria e as 

estruturas sociais rurais. Enquanto uma formulação reduz o sítio familiar modernizado a uma 

pequena empresa capitalista, transitória, numa versão remendada de ortodoxia leninista, a análise 

que fala em "trabalhador para o capital" supõe, equivocadamente, a existência de um processo 

unificado de trabalho capitalista e é, assim, incapaz de perceber as formas de representação e de 

conflito que são peculiares à produção familiar moderna. Em vez de ser a expressão acabada e a 

forma definitiva da presença do capitalismo na agricultura, os capitais agroindustriais são os 
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protagonistas de uma aliança instável e constantemente redefinida entre processos rurais, baseados 

na terra ou na "natureza", e processos de produção industrial capitalista, onde o primeiro vem sendo 

enfraquecido e apropriado pelo segundo. Não pode, assim, existir nenhuma aliança privilegiada 

permanentemente entre a agroindústria e a agricultura. A produção rural dominada pela terra ou 

pela "natureza" é intrinsecamente contrária ao processo de trabalho industrial capitalista, e o avanço 

da agroindústria dá-se, portanto, necessariamente às custas da produção rural, e apenas reforça 

algumas estruturas sociais em caráter conjuntural. 

 




