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B:esumo: Estudo das anilises te6ricasque explicam a so
breviv~ncia de formas não tipicamente capitalistas na
agricultura. Tenta-se reter daquelas as variiveis e con
ceituações que as mesmas relevam no tratamento de tal
questão, notadamente as referentes ~ organização da prQ
dução agrfcola com base no trabalho familiar.

Palavras-Chaves: Produção Familiar - Progresso Técnico-
Processo de Trabalho, Renda Fundiiria - etc ...
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~ imperativo nesta introdução o esclarecimento de aI
gumas questões que, em nao sendo explicitadas, prejudicariam sen
sivelmente a apreciaçã6 d6 presente trabalho, particularmente

aquelas referentes à precisão do objeto de estudo do mesmo.

A princfpio,tfnhamos a ~retensão de estruturar o estu
do a parti r de uma dicotomia teórica, est abeLe cLda em relação ao
m~todo utilizado na argumentação das diversas an~lises sobre as
formas que assume a produção na agricultura. Consistia aquela

em dois pólos, por nós denominados de cl~ssico e familiar.

Antes de ampliarmos e aprofundarmos as leituras, eis

como pensavamos:

"Num plano teórico geral, a produção agrfcola pode ser
considerada a partir de duas o~ientações b~sicas. O f~

to das mesmas consistirem em premIssas e conclusões bas
tante diferenciadas possibili~a estabelecer aqui um
confronto que permitir~ um equacionamento das vari~
veis r~levantes para o entendimento das transformações
que se engendram no campo brasileiro". (1)

Num dos pólos, o cl~ssico, a natureza da produção agri
cola consistia num processo de generalização das relações
talistas, repetindo, portanto, o mesmo percurso da indústria, o~
de a total expropriação dos meios de produção das mãos do produ .,

tordireto levou à proletarização deste e ao estabelecimento de

(1) Proposta de dissertação apresentadaem julho/82.
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uma relação de classes dicotômicas, qual seja, de um lado o pr~
prietirio-capitalista e.de outro, o produtor-proletirio.

Na agricultura, por conseguinte, as formas de produção
baseadas no trabalho familiar seriam vistas como transitórias ao
longo da evolução social.

No outro pólo, o familial, a produção agrícola só seria
exequivel no capitalismo se se assentasse sobre a organização
do trabalho familiar; isto porque o modo como ela se insere na
produção social, e também pelas particularidades que
seu processo pródutivo, provocariam a destruição dos
que a viabilizaria sob a ótica do capital.

apresenta
elementos

No entanto, no transcorrer dos estudos, nossas refle
xoes levaram~nos no sentido de perceber que um enquadramento teó
rico a partir da dicotomia inicialmente proposta equivaleria a
colocar uma "camisa-de-força" nas diversas análises considera
das; tal rigidez metodológica pareceu-nos inviável na formulação
do presente trabalho.

Em função .de nosso objeto de estudo, as variiveis uti
lizadas nas construções teóricas, que a princípio poderiam en
caixar-se aqui ou acolá, entrecruzavam-se de modo a tornar pouco
nítidas as diferenças, e~identemente sem descer as comparações a
um nível de detalhamento exacerbado, o que, em nenhum momento,

foi nossa preocupação. Ressalte-se que não estamos nos referindo
a uma ou outra anilise, mas sim ao conjunto das mesmas aqui estu
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dado.

A proposta inicialmente feita, num certo limite e grau
de generalizacão, pode ~ervir de par~metro analítico, por~m, ta!
vez em virtude de sua amplitude, nao ao nosso objeto de estudo.
E qual ~ este?

Cremos ser possIvel defini-lo por exclu~ão, ou sej a,
seu interessecorisiste nas explicações das formas de prod~ção na
agricultura -- inserida em sociedades sob a ~gide do capital
que não estejam plenamente identificadas com as relações de pr~
dução capitalistas, entendidas como a relação de propriedade que
os agentes sociais mant~m com os meios de produção. Logo, tudo
que foge ~ dicotomia proprietirio dos meios de produção-vendedor
de força de trabalho pertence ~ ~rea de nossa invesgigação.

Ora, mas este meio de definir o objeto de estudo nao
abriria um leque de mil gomos? Sim! Tanto que tratamos desde o
pequeno produtor que se reproduz no seio do latifúndio nordesti
no até o altamente tecnificado fazendeiro familiar norte-america
no.

Houve a tendência de utilizarmos a denominação "camp~
nês" no sentido mais abrangente possível, inobstante as diferen
ças profundas que as formas aqui consideradas apresentam em rela
çao a uma possível definição desta categoria. Por exemplo, Caio
Prado Junior(2) a define .como "a exploração parce t âr í a e individual

(2) PRADO JUNIOR, Caip. A Revolução Brasileira. 2~ ed., São Paulo, Brasilien
se, 1966, 332 p~
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do pequeno produtor camponês que trabalha por conta própria e co
mo emp res âr.í o da produção em terras suas ou arrendadas" (p. 62).
Ribeiro (3), ao considerar as várias acepções atribuídas ao con,
ceito de camponês, afirma que, na América Latina, se entende a
exploração familiar camponesa de um modo mais amplo, "englobando
unidades produtivas cuja força de trabalho se ve obrigada a pr~
curar ocupação fora dos limites de sua par~e1a e abrangendo ar
rendatários que cu1 tivam as t erras' alugadas basicamente com sua
mão-de-obra fami1 iar" _ (p . ,148) .

Exclui-se do conceito a moderna unidade familiar com
elevada composição orgânica de insumos; num mesmo compasso por
nós considerada. O conceito aqui torna-se ainda mais elástico
quando nos referimos às análises que tratam o "camponês" como um
trabalhador a domicílio para o capital.

Na tentativa de uma precisão conceitual destas formas
de organização da produção certamente não chegaríamos a nenhum
lugar; tornar-se-ia, portanto, impossível a esquematização de
nossa dissertação.'

Na análise de Nakamo(4) encontramos um referencial a es
se respeito, o qual nos arvoramos em transcrever literalmente e
de forma prolongada, não s5 pela particularidade daquela como

(3) RIBEIRO, IvanOtero de. A Importância da Exploração Familiar Camponesa na
América Latina. In: Temas de Ciências Humanas. São Paulo, Ciências Huma
nas, 1978, p. l43/159~

(4) N~~, Yoshiaki. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de Lucro na'Ag~
cultura, Revista de Economia política, vo1.1, n9 3, 1981, p. 3 a 17.
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inspiração primeira do presente estudo, mas tamb~m porque uma ou
..

tra síntese sobre questão tão específica seria repetitiva e, ta!
vez, não tão clara. Nele nos fiamoS para definir melhor nosso ob

jeto de estudo;ei-Io:

"Na literatura sobre a questão agrária, categorias co
mo o campones, pequeno produtor de subsi~t~ncia, pr~
du~or mercantil, produtor familia~ etc. São constante
mente utilizadas sem uma definição clara do seu estatuto
teórico. ~ necessário, assim, esclarece~ em que senti
do estas categorias de produtores podem ser utilizadas,
definindo o contexto teórico em que elas se inserem,
pois não passam de categorias descritivas que se refe
rem a situações específicas. Existem apenas duas cate
gorias analíticas com conteúdo teórico bem definido:
produtor simpl~s de mercadorias e capitalista ... Desta
forma, elas constituem um referencial básico em rela
çao ao qual as demais categorias devem ser definidas,
isto é, as categorias concretas de produtores .que en
contramos no processo de desenvolvimento do capitali~
mo devem ser definidas em contraposição iqueles c~Bcei
tos e pela ausência de relações que as caracterizam ...,
a constituição do sistema de produção de mercadorias
pressupõe o aprofun6amento de um tipo de divisão so
cial do trabalho que provoca a separação do indivíduo
do meio social (tradicional), isto.é, dos vínculos co
munitários, de parentesco e de dependência pessoal que
regulam a atividade produtiva. Este processo de separ!
ção individualiza o produtor, tornando-o independente
e livre, sujeitando-o a uma nova relação externa e abs. -
trata, isto é,· is relações de valor (mecanismo demer
cado). Por sua vez, a constituição do modo de produção
capitalista pressupõe tanto este processo de separação
como um outro de separação do produtor dos meios de
produção e a posse destes meios pela classe capitali~
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ta. Este segundo e distinto processo de separaçao' re
sulta na subordinação da produção ao processo de valo
rização do capital. Assim, o desenvolvimento da produ
ção capitalista subordina outras formas de produção~
integrando-as ao processo de troca e, através da circu
lação mercantil, impõe sobre elas a l6gica do valor e
a l6gica do capital" (p. 7/8).

Deste referencial, passa o autor a formular seu arg~
mento, qual' sej a, o de que "ao nível da produção imediata na agri-
cultura, se impõe apenas a l6gica do valor e não a do capital,
apesar de que, ao nível global, nas suas relações internas, a
produção agrícola estej a subordinada a Ló g í ca do capi tal" Cp. 7).

De outro modo di z Vergopoulos (5),qual sej a ,li ainda
que o 'capital técnico' dirija-se ã agricultura, o capital rela
çao de produção afasta-se dela" Cp. 122).

Porém agora, como se percebe, já estamos nos afastando
do referencial e adentrando rto argumento. No que se refere a es
te, neste grau de generalidade, poder-se-ia contrapor análises
nos moldes dicot6micos de início propostos~ visto que, inobstan
te partirem do mesmo referencial, chegam i conclusões distintas.

No entanto, o que nos interessou foram as variáveis e
,conceituações utilizadas para explicar urna constatação hist6ric~

(5) VERGOPOULOS, Kostas. A Questão Agrária e o Capitalismo.Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 1979.
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qual seja: o porqu~ da produção na agricultura nao ter se enca
minhado no mesmo rumo da indfistria. Nesse sentid~ abstraImos das
diverg~ncias metodo15gicas que' certamente estão subjacentes
construções teóricas aventadas neste trabalho.

,as

Sendo assim, nos dois primeiros capitulo~ expusemo-las
de forma pouco analItica e muito descritiv~" inclusive sem sede
ter no objeto particular de estudo de cada uma delas, mas sim
nos pbntos referentes_às formas de produção não tipicamente caPi
talistas, geneTicamente denominadas de camponesa.

A alocação das mesmas num ou noutro capitulo nao se
guiu, portanto, nenhum par~metro especIfico.

Numa segunda parte do estudo -- capitulo 111 -- apr~
sentamos duas, propostas de sistematização do debate sobre o tema
em questão, numa tentativa de demonstrar a dificuldade de tal
ato em virtude da' heterogeneidade das ~struturas rurais' e, por
conseguinte, das an~lises te6ricas sobre estas.

No capítulo IV, propusemos um enquadramento teórico de
algumas an~lises tratadas nos capitulas iniciais, com base em
tr~s elementos caracteristicos da produção agricola -- processo
de trabalho, progresso t~cnico e renda fundiiria ~ que, pela
generalidade a eles inerente, apenas tivemos o objetivo de perc~
ber o grau de import~ncia que cada autor atribui-lhos em
respectivas argumentações.

suas
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f

Resumindo, podemos dizer que tão somente tivemos a in
tenção de levar a cabo um estudo, cumprir uma carga de leitura,
num certo sentido até aleatórios. Estes, numa metáfora, 'poderiam
ser comparados a um viajante que, no seu percurso, observa pais~
gens, detendo-se neste ou naquele ponto, com'menor ou maior inte
resse. Ao fim da víagem, conta o que viu, sendo que, entre ou
tros fatores, um determinante para defin1r -suas impress6es Con
siste na velocidade com que viajou. Quanto mais devagar, ma~ coi
sas apreciou na paisagem, maior a precisão; quanto mais rápida,
menos, menor.

E é para tal julgamento que submeto este estudo ã ban
ca examinadora, que lhe conto sobre a viagem.

~Num extremo, viajei a pe ou de foguete?
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CAPITULO I - A PRODUÇAO FAMILIAR NA AGRICULTURA: UMAS CONSTRU
ÇOES TEC5RICAS

..
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A penetração das relações capitalistas na produção
agrícola recebeu sua formulação clássica a partir das análises
de Marx. Nestas, o enfoque estriba-se em relações sociais de pr~
dução definidas, onde o "caso inglês" fornece os elementos con
eretos do estudo.

Há uma delimitação precisa das classes sociais envol
vidas no processo de transformação da produção agrícola. Por um
lado, tem-se os capi~alistas: o proprietário da terra e o empr~
sário que arrenda e dirige o neg6cio; por outro, o trabalhador
assalariado, cuja força de trabalho aliena por ter sido expr~
priado dos meios de produção. Desta trilogia de agentes decor
rem as categorias renda, salário e lucro.

o ponto central da análise assenta-se no capital, Bn
tendido como uma relação social na qual há uma dicotomia entre
proprietários dos meios de produção e vendedores de força de tra
balho. Portanto. sua predomin~ncia como modo de se produ:ir a
vida pressupoe a separação do produtor ~ireto das suas condi
çoes de trabalho. E o processo de proletarização.

Nesse compasso, a agricultura tende a desenvolver-se
de maneira semelhante à indústria, ou seja, uma crescente prol~
tarização acompanhada da centralização e concentração de capi
tais, levando a grandes escalas de produção e condenando à extin
çao as pequenas explorações.

o capital, ao transformar a agriculturi, modifica sua
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base técnica de produção e substitui suas formas primitivas, pr~
vocando, portanto, a utilização de miquinas e outros meios no
sentido de aumentar a produtividade do trabalho e da terra.

A ffsica, qufmica e biologia passam a ser instrumen
tos do capital na sua voraz função de mudar toda a base produt!
va; quer dizer, a ciência não tem qualquer, conotação neutra de
progresso, antes, funcional.

As palavras de Lenin (1) - o qual é resp on s àve I pela

terminologia "via-prussiana", para conceituar este processo de
penetração das relações capitalistas na agricultura -- sinteti
zam de maneira clara esta direção que tomou o capital no seu de
sfgnio de se apoderar da produção agrfcola:

" por uma parte, o capitalismo é precisamente o fa
tor que provoca e difunde o emprego de miqu{nas na
agricultura; por outra, esta utilização tem um cara
ter capitalista, quer dizer, leva ~ formação de re'la
ções capi talistas e a um maior desenvolvimento das mes
mas". (p. 239)

A intensificação do capital, exp~essa pelo emprego de
técnicas e miquinas~ tem como corolirio concomitante a prolif~
ração do trabalhd assalariado. Esta categoria, segundo esta li
nha de argumentação, é a principal manifestação d~ capitalismo.

(1) LENIN, V. r. El ,Desarrólodel CapitalismoenRLisia, Buenos Aires, Edicio
nes Estudio, 1973. 670 p.
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Hi, portanto, uma íntima relaçio entre a proliferaçio
das miquinas, e outros meios modernos de produzir na agricult~
ra, e a expropriaçio daqueles que antes tinham as condições ob
jetivas de trabalho.

o progresso t~cnico ~ a pr6pria ess~ncia do capital;
e sua manifestaçio mais explítita; ~ a formá de revolucionar as
forças produtivas e condicionar, nos limites do seu interesse,

a produçio.

o progresso t~cnico é ainda gerador da especializaçio
da agricultura e, portanto, de sua crescente socialização. Logo,
esta visio clássica de perceber a evolução da produçio agrícola
consiste na extinçio do campesinato e sua conseqUente proletari
zaçao, gerando, por outro lado, urna classe de capitalistas no
campo. A exemplo da ind~stria, a dicotomia classista estaria re

produzida.

A agricultura nao apresentaria, em relaçio -a indús

tria, diferenças qualitativas que pudessem levá-la a caminhos ou
tros senio o processo de proletarizaçio.

Em sua pol~mica com oS populistas russos, Lenin afir
ma que estes', ao analisarem a natureza do progresso t~cnico na
produçio agrícola " ...nio compreendem que as máquinas, por exe~
pIo, t~m na agricultura exatamente o mesmo significado econômi
co-político que na Lndús t r í a ;" (2)

(2) LENIN. EI Desarrolo..., op. cí t ., p; '295.
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Este processo de penetração das relações capitalistas
de produção na agricultura leva, portanto, à predominância da
grande sobre a pequena exploração, visto que a primeira, a exem
pIo do que ocorre na indGstria, atende de forma mais completa à
acumulação capitalista.

o progresso técnico cuja dinâmica é dada pelo se
tor industrial - passa a ser inexoravelmente sinônimo de prod~
tividade e esta, por sua vez, associa-se às relações capitali~
tas; portanto, a separação entre agricultura e indGstria - pres
suposto da implantação do modo de produção baseado no capi tal -
deixa de se caracterizar, recomeçando-se o namoro até nova
união.

Fiel ao método~ Kautsky (3),ao olhar para o futuro,
afirma:

"Assim, pois, o modo de produção moderno chega - sob
duas formas, de certo, a do trabalho industrial assa
lariado do pequeno campon~s e a da indGstria agrr~ola
do grande Lavrador :- ao fim do processo dialético, ao
seu ponto de partida: a supressão do div6rcio entre a
indGstria e a agricultura." (p. 272)

Por conseguinte, a agricultura se industrializa, tor
nando-se apenas mais um ramo da indGstria.

(3)KAUfSKY,Karl. A QuestãoAgrária.São Paulo,Ed. Flama.277 p.
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No mesmo compasso, continua Kautsky: (4)

"Mas, se na exploração campesina primitiva a agricu.!.
tura era, do ponto de vista econômico, o elemento de
cisivo e dirigente, esta relação agora ·se subverte.
A grande indfistria capitalista passa agora a dominar.
A agricultura deve obedecer às suas ordens, adaptar-se
às suas exig~ncias. A direção da evolução industrial
serve de regra à evolução agrícola".

o mesmo canto entoa Passos Guimarães: (5)

"A agricultura nao só se industrializa, como a indfis
tria que industrializa a agricultura. Isso quer dizer
que a industrialização passa da fase espontânea para
a fase dirigida e, mais do que isso, que a direção do
processo, nessa outra fase, vem da indústria, ou me
lhor dizendo, da grande indústria." (p. 91)

A guisa de esclarecimento, nao imune ao óbvio, o que
se entende por "industrialização da agricultura" consiste no fa
to desta tornar-se mercado para bens de produção e insumos oriun
dos da indústria, bem como vendedora de matérias primas para es
ta.

Silva (6), ao conceituar esta expressa0, caracteriza-a

(4) KAUTSKY.A QuestãoAgrátia,op. ci.t . , p, 272.
(5) GUIMARAES,Alberto Passos.A Crise Agrária.Rio de Janeiro,Paz e Ter

ra, 1979. 362 p.
(6) SILVA,José FranciscoGrazianoda. A ModernizaçãoDolorosa.Rio de Ja

neiro, Zahar, 1981. 192 p.
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neste duplo sentido, ou seja," a elevação da composição téc
nica nas suas unidades de produção e o da subordinação do setor
aos interesses do capital industrial e financeiro." Cp. 46)

Num plano geral de análise. o que aqui denominamos de
"teoria clássica" e, num nível mais específico, de via-prussiana
de desenvolvimento do capitalismo no campo~' consiste, no limit~
na separação total entre proprietários dos meios de produção e
portadores da força de trabalho, estando, portanto, fadados ao
desaparecimento agentes sociais como o posseiro, os parceiros
e os pequenos arrendatários.

As categorias econ om icas como a renda fundiária -- abs
traindo-se a possibilidade do proprietário da terra cumular a
função de empresário -, o lucro médio e o salário estariam niti
damente caracterizadas e relacionadas aos respectivos
envolvidos no processo produtivo.

agentes

No entanto, a tendência geral até aqui, grosso modo,
descrita, não implica a persistência da presença na agricultura
de formas de produção não plenamente identificadas com a linha
mestra do que se poderia denominar relações puramente capitalis
tas.

A existência do campesinato nos países onde visivel
mente predomina o modo de produção capitalista não pode ser ex
plicada pela necessidade de sua não explicação -- visto ser tran
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sitória sob pena de se perder a própria relevância do método
como meio capaz de captar as formas da existência social.

Em última instância, a direção estava dada, porém ela
comporta, sem negar a si própria. urna análise dos porquês da
não absoluta expropriação do produtor direto; da reprodução da
pequena exploração fundada no trabalho familiar; e, portant~ da
não clara identificação de relações de produção puramente cap!
tal istas n a agricu 1tur a. .

sobre o esforço en tratar das p e cu l i a

ridades da produção agrfcol~ que fogem de um modelo homog~neo,
que passamos agora a estudar.

Antes de considerarmos estas questões, cabe ainda "re
finar" a tendência, até aqu i descri ta, da dominação do capi tal
na produção agrfcola.

Isto pode ser feito a partir das conclusões de Lenin
sobre a agricultura nos Estados Unidos. Encontra-se o autor dian
te de um pafs onde o desenvolvimento do capitalismo manifestava
vigor inigualável, sem contudo apresentar, na agricultura, um
processo de expropriação que pudesse ser considerado clássico.

A existência das pequenas propriedades, t6cadas pela
- . f '1· - f (7) desv i dproprla aml la, nao ez com que o autor . esvlasse as pr!

(7) LENIN. Capitalismo e Agricultura nos Estados Unidos. São Paulo, Ed. Bra
sil-Debates. 1980. 100 p.
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missas consideradas nos seus estudos anteriores. Ao contririo.
com veemência assim se referiu a este tipo de exploração:

"A exp ressao 'fundada no trabalho familiar" nao po~
sui qualquer sentido político-econômico, ... é um ter
mo oco, uma frase declamat6ria sem qualquer contefido,
que contribui para confundir as mais diversas formas
sociais da economia, beneficiando apenas a burguesia.
Esta expressão induz ao erro, ilude o pGblico, levan
do-o a acreditar na nao existência do trabalho assa
lariado." (p. 17)

Ao estudar os censos agrícolas de 1910 e 1900, Lenin
conclui que também nos Estados Unidos o processo de expropri~
ção do camponês, a predominância do trabalho assalariado e a
concentração da produção eram tendências inexoráveis inerentes
ao desenvolvimento do capitalismo na agricultura.

o fato de existirem nesse país uma maIor força da p~
quena propriedade em relação às grandes extensões, não poderia
servir de argumento para aqueles que pnopugnavam pela superior!
dade daquela; e nesse sentido afirma Lenin:

"Esquecem-se do detalhe de que, em razao das peculi~
ridades técnicas da agricultura, o processo de sua
intensificação conduz, com muita freqUência, a uma re
dução da irea cultivada na faze~da e, ao mesmo tempo,
ao seu crescimento como unidade econõmica, aumentando
sua produção e convertendo-se cada vez mais em uma em
presa capitalista." (8)

(8) LENIN. Capitalismoe ..., op, cit., p. 27.
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Logo,a unidade produtiva nao pode ser dimensionada p!
la extensão da sua irea, mas sim pela intensificação do capitaL
expresso pelo volume de miquinas e insumos.

Substitui-se o conceito de grande propriedade pelo de
grande exploração que, por sua vez, pode desenvolver-se numa p!
quena extensão de terra.

Portanto, para Lenin, a eliminação da pequena prod~
çao pela grande fazia-se acompanhar de urna redução da superfi
cie da exploração.

Alguns anos antes, Kautsky (9~ ao tratar da grande ex
ploração, levantava questões interessantes quanto aos seus limi

•
tes na agricultura, principalmente sobre as deseconomias de es
cala que poderia proporcionar, chegando também à conclusão de
que a cultura intensiva tende a diminuir a irea de propriedade.

Logo, mantinha Lenin suas conclusões sobre ° desenvol
vimento das leis capitalistas na agricultura, mesmo num .,paIs
onde a realidade parecia aos olhos de muito desmenti-las.

Conclui o autor:

. ~ ~"Consequentemente, chegamos ao fato incontestavel, va
lido para todo o país no seu conjunto, de que as

(9)KAUTSKY,Karl.A QuestãoAgriria.op. cit.,p. 136 e sego
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"farms" part.icul.armerrteintens ivas tem uma superfície par
ticularmente pequena, um emprego particularmente gra~
de de trabalho assalariado, uma produtividade do tra
balho particularmente elevada." (10)

Como já dissemos, a persistencia da produção levada a
cabo pela pr6pria família; a existencia de rendimentos não mone
tários do trabalho; a pequena exploração agrícola não identifi
cada plenamente, a princípio com relações puramente capitali~
tas, mostraram que a~ leis gerais do modo de produção baseadas
no capital necessitava de interpretações que pudessem dar conta
dessa realidade complexa e multiforme que parecia fugir da homo
geneização iquelas inerentes.

Para tanto, o leque de hermeneutas abriu-se em vários
matizes. No entanto, dentre estes, merece relevo. pelo esforço

(11\de fidelidade i ortodoxia marxista, Wanderley'. Segundo a a~
tora, a premissa de Marx, segundo a qual o capital se apodera
da agricultura, não ~ negada pela reprodução do campesinatQ Sua
análise parte de uma afirmação que vicej a em toda análise marxis
ta, qual seja, a de que o desenvolvimento do capitalismo no meio
rural independe das formas jurídicas da propriedade.

Logo, é necessário entender as transformações nas re

(10) LENIN. Capitalismo e ..., op. cit., p. 71.
(11) WANDERLEY, M. de N. B .. O Camponês: Um Trabalhador para o Capital, Cam

pinas, IFCH, 1979, mimeografado.

BIBLIOTECA iKARL A. BOEDECKER
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lações de propriedade, principalmente aquelas engendradas pelo
capital.

Estriba-se na seguinte passagem de Marx:

"O sistema capitalista de produção em seu começo en
contra-se em presença de uma forma de propriedade que
não lhe corresponde. Só ele cria -a forma que lhe con
vém, subordinando a agricultura ao capital: assim, a
propriedade fundiária feudal, a propriedade de clã, a
propriedade camponesa ... são metamorfoseadas na forma
econômica correspondente a este modo de produção, quais
quer que sejam suas formas jurídicas." (12) -

Nesse compasso, o capital estabelece um novo -param~
tro de realização da propriedade da terra e, portanto, torna-
se proprietirio desta nao quem a detém juridicamente, mas sim
quem se apropria de sua expressa0 econômica, qual seja, a renda
fundiiria capitalista.

A citação a seguir expressa com clareza o ponto cen
traI do argumento da autora (13) .

"Por conseguinte, a propriedade camponesa teri que se
transformar juridicamente em propriedade privada e,
economicamente, em equivalente de capital. Para o cam
pon~s, a terrf teri, agora, um preço correspondente,
em princípio, à renda fundiária. Se ele consegue se

(12)MARX, Karl. Lí.vro T; p , 565, in WANDERLEY,op, cí.t . , p. 39.
(13)WANDERLEY,M. O Camponês..., op. cit.,p. 40.
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apropriar desta renda, parcela da mais vali~ transfor
ma-se em um proprietário capitalista, isto é, propri~
tário de um capital. Deixa, por conseguinte, de ser
campones. Caso contrário, isto é, caso pague-o preço
da terra com seu próprio trabalho e não recupere o
que ele representa -- a renda fundiária capitaliz~
da -- está sendo a base de uma relação, na qual, ap~
sar de seu título jurídico, não é ele o real propri~
tário capitalista, mas aquele que·de fato realiza eco·
nomicamente a propriedade da terra, isto é, que se
apropria da renda fundiária, produzida pelo sobre-tra
balho do camponês."

Em sendo assim, conclui que i medida que o cap!
tal transforma a propriedade camponesa ao seu alvitre, o camp~
nes " ...deixa de existir enq~anto representante de um modo de
produção anterior ao capitalismo, ou como suporte de relações
sociais pré-capitalistas ou não capitalistas, para sobreviver co
mo um trabalhador para o capital." (14)

Em síntese, o campesinato ocupa um espaço criado pelo
próprio capital; portanto, o conceito de camponês altera-sequ~
litativamente, visto que a medida que este, embora detenha a
propriedade jurídica da terr~, nao se apropria de sua renda, ca
bendo-1he somente o necessário i reposição das condições da pr~
dução e i renovaçao de suas energias físicas e mentais.

A renda fundiária e o lucro médio, através do proce~

(14) Ibidem,p. 51.
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so de circulação, transferem-se para os setores dominantes do
capital, sejam eles o comercial, industrial ou financeiro.

À 'medida que este campones, embora apresente diferen
ciações em relação ao assalariamento puro, é identificado com
este, por ser um trabalhador para o capital, torna-se necessário
redefinir, ou melhor, ampliar o conceito deexproprlaçao; logo
a proletarização clássica nao dá conta exclusivamente do termo.

Nesse sentido, assim se expressa Silva (15).

,,~ fundamental entender a proletarização de uma manei
ra bastante ampla: como o processo de subordinação d!
reta do trabalho ao capital e nao apenas como a expr~
prlaçao completa dos meios de produção do camponês."
(p . 67)

Embora haja concQrd~ncia neste aspecto, no plano g~
ral de análise diferem substancialmente estes dois autores. 1s
to porque, de um lado, o segundo vê a produção camponesa -- ter
mo usado lato sensu sem uma definição precisa, apenas como for
ma de diferenciar-se do processo clássico de expropriação -- co
mo resultado da debilidade das transformaç8es capitalistas na
agricultura; enquanto a primeira reconhece tal forma de prod~
ção corno inerente ao pr6priocapital. ou seja, antes de repr!

(15) SILVA, José Francisco Graziano da. Progresso Técnico e Relações de Tra
balho na Agricultura Paulista. Campinas,UNICAMP, 1980. 2 v., 294 p . Te
se, mimeografado.
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sentar uma debilidade, expressa a via que o capital encontrou
para florescer com vigor.

Em diversas passagens de vários textos, insiste Sil
va (16)neste ponto da debilidade capitalista na agricultuta,
afirmando que as relações de produção neste setor "00 oreflStem
o desenvolvimento desigual do capitalismo"~e que relações de
trabalho que vão desde o b6ia-fria at~ o semi~escravo, passando
pelos pequenos proprietários, arrendatários e posseiros " -D • o e

o atestado de insuficiência do desenvolvimento das forças prod~
tivas, onde o capital não conseguiu a expropriação total do tra
ba1hador rural",

Nesse sentido, i medida que o capital nao se apodera
totalmente da produção, nio se desenvolve por igual, acaba por
determinar um espaço que ~ ocupado pela pequena produção que,
embora opere com uma produtividade inferior aos setores mais tec
nificados, permite uma estrutura de custos monetários inferio
res, visto que o trabalho da família, ao ser remunerado coleti
vamente, certamente faz com que parte dos seus membros, conside
rados individualmente, "trabalhe de. graça". Estas relações de
produção, portanto. são caracterizadas como não capitalistas.

Ao contrário, para Wanderley, a classiflcação destas
relações como sendo não especificamente capitalistas carece de

(16) SILVA, Jos~ Francisco Graziano da. A Modernização Dolorosa, op. cit.,
po 40 e sego



32

relevância, visto que tia reprodução do campesinato nestas condi
ções depende, não neces~ariamente do grau de desenvolvimento do
capitalismo, mas fundamentalmente das condições históricas do
funcionamento do capitál, o que tem a ver, de um lado, com a na
tureza e a intensidade das contradições econ6micas deste mesmo
funcionamento, e de outro lado, com razões de ordem polític~ is
to 6, o maior ou menor 'privilegiamento' p~Jrtico concedido
classe burguesa que opera no setor agrícola.'~ (17)

,
a

Antes de verificarmos as análises da pequena propri~
da de como produto da reprodução de re.lações nao capitalistas p~
lo capital, vejamos outras considerações que se afastam relati
vamente deste enfoque.

Geraldo Muller (18) prioriza a intensificação do pr~
gresso t6cnico como sendo responsável pela dicotomia entre agr!
cultura moderna e tradicional. Para ele, a industrialização do
campo atinge apenas parte da produção, fazendo com que esta, ao
incorporar progresso t6cnico, expanda a acumulação de capital e
as relações capitalistas, afastando-se, portanto, da outra pa!
te, que não acompanha o mesmo compasso de modernização.

A caracterização das relações de produção, nesse sen
tido, caminha pari-passu com o desenrolar do progresso t€cnico.

(17) WANDERLEY, M. O Camponês..., op. cit., p. 33.
(18) MULLER, G. Agricultura e Industrialização do Campo no Brasil, Revista

de Economia política, vol. 2, n9 6, 1982, pp. 47-77.
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À pequena propriedade restam duas opçoes, quais sejam
a primeira, consiste na modernização, assumindo assim a condi
ção de capitalista; a segunda, i medida que não se tecnific~ s~
cumbe i dominação dos capitais comercial e/ou industrial, repr~
duzindo-se de forma cada vez mais dependente.

Em síntese, pode-se dizer que dada a crescente obrig~
toriedade de investir na produção, os pequenos proprietários r~
ramente t~m capacidade de. endividar-se com o sistema financeira
Para estes, com pouca ou nenhuma autonomia, o credor e uma in
dústria, um grande proprietário local ou uma cooperativa. Para
não perder seu patrim5nio ao investir, o pequeno proprietário
ratifica e amplia sua subordinação, mantendo sua forma familiar
de trabalho. Assim, torna-se este pequeno proprietário um traba
lhador a domicílio, um proletário nas suas próprias terras.

b h d domi ""1· (19)O tra aI a or a omlcl 10, para o autor consiste
no fato de "sua posição social ser imposta por relações sociais
tipicamente capitalistas no ãmbito do padrão de acumulação g~
ral e agrícola, que impinge a esta fração de classe um caráter
proletário, em que pese ela ser proprietária territorial."

Ressalte-se aquI que o conceito do campones como um
trabalhador a domicílio recebe uma caracterizaçiomais estrei
ta que na análise de Wanderley, visto que para esta aquele mais

(19) MULLER, G. Agricultura..., op. cit., p. 74.
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genericamente den6minado de trabalhador para o capital, abrange
não somente o pequeno proprietirio não tecnificado, como tamb~m
o modernizado e at~ os não proprietirios, como os parceiros e
arrendatirios; ao passo que para Muller, tais agentes sao trata
dos à níveis específicos.

Uma abordagem que também recuperªelementos pinçados
à anilise marxista geral da evolução capitalista pode ser encon
trada no estudo de Santos (20). Privilegia este autor o conceito
de subordinação do processo de trabalho ao capital.

Este fundamento encontra-se bastante desenvolvido por
Marx (21) ao analisar o processo de apropriação da produção pelo
capital e, por conseguinte, as formas de extorsão do sobre-tra

balho.

Nesse compasso, de uma etapa a outra, o capital subor

dina o trabalho primeiro formalmente, para depois fazê-
lo de modo real, sendo que àquela corresponde a mais valia ab
soluta e a esta a relativa.

Nas palavras de Marx (22).

(20) SANTOS, José Vicente Tavares dos. Colonos dó Vinho, São Paulo, Hucitec.
1978, 182 p.

(21) ~~, Kar1. O Capital. Livro I, capo VI, São Paulo, Ciências Humanas,
1978, 149 p.

(22) Ibidem, p. 53.
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" ... à base de um modo de trabalho pré-existente, ou
seja, de determinado desenvolvimento da força produt!
va de trabalho e da modalidade de trabalho correspo~
dente a essa força produtiva, só se pode produzir mais
valia através do prolongamento do tempo de trabalho,
isto é, sob a forma da mais-valia absoluta. A essa mo
dalidade, como forma única de produção de mais-valia
corresponde, pois, a subsunção formal,do trabalho ao
capitaL" -,

Complementando, noutra passagem (23) temos que por. sub
çao formal do trabalho ao capital deve-se entender "a forma g~
ral de todo processo capitalista de produção; mas é ao mesmo
tempo uma forma particular, a par do modo de produção especifi
camente capitalista, desenvolvido, ji que a última inclui a pr!,
meira, mas a primeira não inclui necessariamente a segunda."

Parece ser este o apOlO que o autor utiliza para ex
plicar a condição dos pequenos proprietirios de uma reglao do
Rio Grande do Sul. Para ele, o processo de trabalho campones
aqui definido no sentido clissico -- não é alterado pela domin~
ção capitalista e, portanto, o proprietirio mantém uma relativa
autonomia na forma de organizi-Io.

Por ser esta economia camponesa fundada no trabalho
familiar e com baixo grau de tecnificação, à medida que se inse
re no processo global de acumulação capitalista, perde algumas
de suas caracterizações, visto que prioriza a mercantilização da

(23) Ibidem,p. 51.
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sua produção, porém mantém, cpmo já ressaltamos, o controle so
bre o processo de trabalho; daí a conclusão de que este apenas
formalmente é submisso ao capital.

A relação entre o processo de trabalho campones e sua
inserção na economia capitalista aparece claramente na seguinte

(24).passagem

"Todavia, ~a medida em que a composição de valor do
produto camponês é baixa, o valor da mercadoria camp~
nesa é superior ao preço de produção no mercado, pois
este se estabelece em função de uma taxa média de lu
cro, expressa0 da repartição da mais-valia total ger!
da no conjunto dos ramos produtivos da sociedade. En
tão, no momento da troca, apenas uma parcela do valor
gerado pelo trabalho camponês retorna aos colonos em
forma de dinheiro. Aquele valor extraordinário conve~
teu-se em um sobre trabalho campones apropriado pela
burguesia industrial.
As situações expostas permitem caracterizar o proce~
so de trabalho camponês como urna modalidade de subor
dinação formal do trabalho ao capital."

Nesse compasso, afirma o autor que "configura-se na
ambigUidade descrita, a reprodução contradit6ria de um proce!
so de trabalho não especificamente capitalista pelo modo de pr~
dução capi talista." (25)

(24) SANTOS, José Vicente Tavares dos. Colonos do Vinho, op. cit., p. 173.
(25) Ibidem, p. 173.
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Até aqui evitamos as considerações que explicam o fa
to de que a persist~ncia da p~quena exploração, ou formas seme

I

lhantes de produção que nao estão plenamente identificadas com
a capitalista, consiste na sua funcionalidade em relação a gra~
de propriedade e, portanto, ao próprio capitalismo.

Este enfoque aparece .subjacente ~.diversas
çoes, ainda que com matizes diferenciados.

formula

Não é nossa intenção retroceder ao debate "feudalis
mo x capitalismo" que, num certo momento, foi o eixo central p~
ra se analisar a pequena exploração e formas afins, notadamente
as que se concretizavam dentro da grande propriedade ou desta
dependentes.

No entanto, a Dostura extremada na caracterização da
pequena exploração - notadamente aquela com base no trabalho
familiar - pela dicotomia feudalismo-capitalismo, serve como
ponto de partida, salvo melhor juízo, para as formulações teóri
cas conhecidas como "modelo articulador". Neste, parte-se do
pressuposto de que as estrutur~s agrárias devem de ser entendi
das sob a ótica da dominação capitalista, visto ser esta a for
ma de organização da produção social em geral.

Por outro ladd, a agricultura deve ser enfocada no
conjunto de suas relações com os demais ramos da produção, ou
seja, intersetorialmente. Sendo assim, o papel que cabe à prod~
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çao agricola no desenvolvimento social, particularmente sob a
era do capital, foi satisfatoriamente atendido.

A existência de relações aparentemente atrasadas na
agricultura, portanto antes de indicar um entrave ao desenvol
vimento do capitalismo, expressa o próprio modo que este enco~
trou para viabilizar o processo de acumulaçio, i medida em que
a elástica oferta de terra e mio-de-obra, combinadas com a ex
pansão da fronteira ~gricola, possibilitaram uma constante defi
niçio/redefiniçio da relaçio entre grande e pequena propried!
de. A primeira vai a frente, prepara o caminho; depois, subme
te-se i segunda ou é empurrada mais à frente. Tem-se um proce~
so constante de expropriaçio, o que levou Oliveira (26) a concei
tuá-lo como "acumulação primitiva estrutura!." (p, 16).

No modelo articulador, o processo denominado de acumu
lação primitiva estruturàl gera uma relação de interação entre
a grande e a pequena propriedade, podendo-se mesmo falar em fun
cionalidade.

Nas palavras de sá (27),

"E a dependência que subsiste entre o grande estabel~
cimento e o minifúndio que tem assegurado a sobrevi
vência tanto do latifúndio como do minifúndio. Qual

(26)OLIVEIRA,Franciscode. A EconqmiaBrasileira:Criticaà Razão Dualis
'Ita. São Paulo, CEBRAP, 1976. .

(27) SÁ, FranciscoJr. O Desenvolvimentoda AgriculturaNordestinae a Fun
çao das Atividadesde Subsistência.São Paulo,CEBRAP, 1976.
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quer um deles s6 se mant~m enquanto tal na medida em
que o outro subsista." (p. 129)

Nesse compasso é que se coloca a questão da pequena
produção corno forma pré-capitalista engendrada no modo de prod~
çao fundado no capital, sendo nisto que consiste a funcionalid!
de, nao só da pequena em relação ã grande exploração, mas sobr~
tudo do setor agrícola em face do processo de acumulação global
da sociedade.

~ (28) d dAs palavras de Sa nao po eriam ser mais eluci ati
vas :

"O vínculo que o minifúndio mantém com o sistema capi
talista não se esgota na relação entre minifúndio e o
latifúndio. A expansão dos minifúndios, com suas ati
vidades de subsist~ncia, não assume. apesar da apare~
cia, um caráter pré~capitalista, nem indica um regre~
so parcial ao pré-capitalismo. Somente a forma das re
lações internas de produção do minifúndio não é caPi
talista; seu conteúdo é plenamente capitalista, reve
lando a flexibilidade que possui o sistema para adaE
tar-se às diversas situações ... delas retirando o ma
ximo que puder de excedente, para alimentar sua máqu!
na de acumulação e concentração de capital."

Na mesma direção encaminha-se Martins (29)

"A minha hipÓtese é a de que o capitalismo, na sua ex

(28) Ibidem,pp. 129 e 130.
(29)MARTINS,José de Souza.O Cativeiroda Terra. São Paulo.Ciências Huma

nas, 1979. 157 p.
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pansao, nao só redefine antigas relações, subordinan
do-as ã reprodução do capital, mas também engendra r~
lações não capitalistas igual e contraditoriamente n!
cessárias a essa reprodução ... Um complemento da hip~
tese é que tal produção capitalista de relações nao·
capitalistas se dá onde e enquanto a vanguarda da ex
pansão capitalista está no comércio." Cpp. 19 a 21).

A caracterização de formas não-capitalistas de prod~
çao aparece também subjacenteãs análises de Graziano da Silva,
porém um outro enfoque é relevado, qual seja: a incapacidade do
capital em transformar por completo a produção agrfcola.

Afi rrna o autor (30).

"A existência de relações de produção nâo -cap i t aLis tas,
ou seja, formas de produção em que o trabalho nao e
subordinado de maneira real ao capital, liga-se ao fa
to de que o capital s6 realizou a transformação do
processo de produção no campo." Cp. 255).

o processo de trabalho, portanto. ainda provoca uma
aversao a dominação do capital, porém, segundo o autor, há a
tendência das barreiras serem rompidas ã medida que o progresso
técnico avança.

Observe-se que os dois filtimos autores analisados en
•

(30) SILVA,José F. Graziano.EstruturaAgrária e Produçãode Subsistência
na AgriculturaBrasileira.São Paulo.Hucitec,1978.
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caram a existência de relações de produção não-capitalistas co
mo formas dependentes do capital. No entanto, para o primeiro,
o fato não se prende à debilidade da dominação do capital
entendida cómo avanço do progresso técnico -- mas sim à funcio
nalidade geral do sistema.

Repare-se que os limites analíticos dos autores nao
sao estanques, se nao vejamos:

" a distribuição regressiva da renda (do lado da
demanda) e a estrutura de posse da terra conjugada "a
estrutura de intermediação (do lado da oferta) proveem
condições para que o comportamento dos preços deixe
de ser um estímulo aos produtores. via modernização
das unidades de produção e/ou incorporação de nova te~
nologia, para ser, ao contririo, um estímulo à manu
tenção (e mesmo à proliferação) de formas pré-capit!
listas para atender o aumento da demanda de alimentos
do setor urbano, decorrente do processo de urbaniza
ção." (31)

Nessa passagem, transparece que o desenvolvimento t~c
nico nao é absoluto na determinação das relações de produção,
ao contririo, as condições gerais em que se di a acumulação de
capital acabam por limitar o seu pr6prio incremento.

(31) GRAZIANODA SILVA, J. e Queda. Comercializaçãoe Abastecimento:Al~s
Questões."Curitiba,XII ReuniãoAnual da Sober.Mimeog., 1975, in SIL
VA, José F. Grazianoda. A ModernizaçãoDolorosa,op. cit., p. 31.
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Num estudo de caso, Loureiro (32)analisa a parceria e
oferece argumentos tamb6m no sentido de mostrar a produção de
formas não tipicamente capitalistas coordenadas pelo movimento
global de acumulação.

Essa forma de exploração aparece como meio de "racio
nalidade" do capital, à medida que relações puramente capitali~
tas na organização da produção tornar-se-iam inviáveis
ótica da maximização de rendimentos.

sob a

Novamente aqui, aparece a funcionalidade de tais for
mas nao especificamente capitalistas num duplo sentido, ou sej~
por um lado, as vantagens que apresentam internamente em rela
çao à organi zação do processo de trabalho - divisão dos riscos,
dispensa de supervisão. diminuição dos custos de reprodução da
força de trabalho -- e, por outro, a interação daquelas com os
setores dominantes do capital. Nesse segundo aspecto, afirma a
autora (33~

"Portanto, a adoção da parceria representa ... um pr~
cedimento racional que suaviza o processo de baixa
rentabilidade relativa ou mesmo, em caso limite, de
descapita1ização relativa que a empresa agrícola 50

fre no processo de acumulação de capital no conjunto
da sociedade. Em outros termos, a necessidade de acu

(32)LOUREIRO:~furiaRita Garcia.Parceriaé Capitalismo.Rio de Janeiro.Za
har, 1977. 135 p.

(33) Ibidem,p. 131.
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mular no pólo dinâmico da economia (especialmente no
setor industrial) tem como explicação a compressao sa
larial das camadas operárias urbanas, o que por sua
vez determina a necessidade de manter a baixos preços
os alimentos e, portanto, rebaixa também o rendimento
do capital investido em sua produção."

Embora da análise até aqui esboçada já transpareça a
importância da participação e até da determinação dos capitais
extra-agrícolas, ou não prioritariamente agrícolas, nas estru
turas sociais de produção no campo, e em Goodman, Sorj e Wilkin
son que tal fato encontra um enquadramento sistemático (34)e pr.!.
mordial.

Estes autores centralizam a questão da pequena expl~
raçao na sua interação com os capitais agroindustriais. Introdu
zem na análise a relevância do progresso técnico e. com funda
mento nessas premissas maIor e menor, respectivament~ constroem
o argumento.

Partem, no entanto. de uma critica iqueles que, antes.
priorizarama agroindústria e o progresso técnico, afirmando que,
embora considerassem as mesmas variáveis, conceituaram-nas de
maneira imprecisa.

Por ora, nao ressaltaremos tais divergências, atendo

(34) GOODMAN,D. E., SORJ, B. e WILKINSON,J. Agroindústria,políticasPúbli
,cas e EstruturasSociaisRurais:AnálisesRecentessobre a Agricultura
Brasileira.Rev1stade Economiapolítica,vol. 5, n9 4, 1985, pp. 3l-S~
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nos tão somente à construção destes autores.

Para eles, agroindústria é um conceito dinâmiço, um
movimento de capi tais que se me t amorf ozeam ã medidaque o progre~
so técnico avança.

... , a agroindústria abarca umaramá lgama de capi tais"
em constante mudança e expressa um esforço contfnuono
sentido de transformar a agricultura num processo in
dustrial. Corno tal, não existem'limites estáticos nem
pré-estabelecidos: a sua área de alcance é determina
da pelo progresso e inovações tecnológicas. Nesse as
pecto, o 'complexo' agroindustrial representa urna fa
se de transição na aproprlaçao industrial da agricu!
tura." (35)

Nesse sentido, os capitais agroindustriais avançam s~
b~e o processo de trabalho agrícola à medida que o progresso té~
nico crie condições para tal. Esta relativa e progressiva apr~
priação "dos processos de produção rural pelos capitais indus
triais inviabiliza o desenvolvimento em larga escala de oper~
ções baseadas em mão-de-obra assalariada, cornoparadigma para a
agricultura." (36)

"A existência de capitais agroindustriais, em si mes
mos produtos da ausência de um processo unificado de
trabalho capitalista, por sua vez opõe-se à sua reali

(35) GOODMAN,SORJ E WILKINSON.Agroindústria..., op, cit ,, p, 38.
(36) Ibidem,p. 39.
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zaçao sob forma de grandes empresas agrícol~s. A mo
derna unidade de trabalho familiar pode ser encarada
como a estrutura de produção rural mais compatível com
o processo de apropriação industrial. Mas isso ap!
nas na medida que os capitais industriais se revelam
incapazes de eliminar completamente terra e 'natureza'
como a base da produção rural o" (37)

Construções outras há, que facultam tratar e tecer con
siderações' sobre as formas de produção não plenamenteidentifi
cadas com as relações puramente capitalistas; no entanto, por
ora, deixemo-las em favor de um aprofundamento qualitativo e
quantitativo de nosso estudo, a fim de, num terceiro momento,
tentar uma sistematização -- a nível das variáveis relevantes
de análise.

~ importante ressaltar, como já fizemos na introdução,
que as novas considerações que passamos a fazer agora não nece~
sariamente mantêm'um caráter estanque em relação às anteriores;
ao contrário, podem perfeitamente complementar-se, se nao Dor
completo, certamente parcialmente.

A separaçao prende-se, portanto, não pelas .. .pOSSlVe1S

diferenças, ainda que estas possam ex i s.t i r , mas, sobretudo, pela
apresentação de outros elementos que, se até o presente instan
te não foram introduzidqs ou relevados, não significa que os
mesmos não estejam também subjacentes às análises já citadas,

(37) Ibidem, p. 39.
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sendo igualmente válida a recíproca, mas sim porque, em função-
da elaboração de nosso estudo, melhor se enquadram agora; o que
não exclue um retorno iqueles.'



CAPfTULO 11 - A PRODUÇÃO FAMILIAR NA AGRICULTURA: OUTRAS
CONSTRUÇOES TEQRICAS

47



48

Tomemos de início as análises de Chayanov, senao pelo
seu valor absoluto, que certamente é nítido, ao menos pelas im
plicações que delas emanam.

A exploração camponesa para este autor eleva-se ã con
dição de modo de produção, ob~iamente não capitalista, onde o
produtor direto não está dissociado de suas condições objetivas
de trabalhp; portanto, proprietário da terra e dos meios de pr~
dução. O produto do trabalho é destinado, prioritariamente, a
própria família que, por sua vez, é responsável pela materiali
zação deste.

Toda a originalidade da teoria de Chayanov e de onde
decorrem todas as conclusões, conforme ele próprio ressalta (1)
reside no fato de que "a motivação da a~ividade econômica do
campones, ao contrário de um empresário, que como resultado da
inversão de seu capital recebe a diferença entre a receita bru
ta e os gastos gerais de produção, caracteriza-se como a motiva
ção do trabalhador por um peculiar sistema de salário por em
preitada que o permite determinar por ele mesmo o tempo e a in
tens idade de seu trabalho." (p. 34).

A organização da produção na economia camponesa é de
terminada pela correlação entre as necessidades dos membros da

(1) CHAYANOV, Alexander V. La Organización de la unidad económica campesina.
Buenos Aires. Nueva Visión, 1974. 342 p.
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família e o que Chayanov chama de "fadiga do trabalho", termo
este que expressa uma valoração subjetiva. Nesse sentido, tal
economia é vista como um "sistema de equilíbrio básico entre as
fadigas do trabalho e a satisfação das necessidades da família
que explora a unidade". (~)

Noutra passagem, re~salta o autor que o limite da pr~
dução camponesa consiste nesta mesma relação.

"Qualquer unidade doméstica de exploração agrária tem
um limite natural para sua produção, o qual é deter
minado pelas proporç6e$ entre a intensidade do traba
lho anual da família e o grau de satisfação de suas
necessidades." (3)

Desta afirmação decorre um ponto central da análise
de Chayanov, por ele denominado de "diferenciação demográfica".
Podemos entend~-lo a medida que, como já vimos, o equilíbrio da
economia camponesa estabelece-se a partir das necessidades da
família e da intensidade de seu trabalho. Logo, há uma relação
entre aquela e o tamanho desta, ou mais precisamente, do
nho e da estrutura, visto que a dimensão numérica, por si
nao define a capacidade de trabalho da família, devendo-se

tama
~so,

con
si derar , também, a proporção entre os que trabalham e os que não
o fazem; por conseguinte, o ciclo de reprodução da família exer

(2) CHAYANOV,AlexanderV. LaOrganízación..., op. cí t .• p. 237
(3) Ibidem,p. 85.
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ce influência direta sobre o grau de exploração da unidade pr~
duti va . Nisso çonsiste a dif.erenciação demográfica e, portanto,
as possíveis diferenças entre. as diversas explorações.

Note-se que tal conceito contrapõe-se à diferenciação
clássica dos camponeses, cujo fundamento reside no fator social
ou classista. Portanto, para Chayanov, "o vp rocesso demográf!

-co de crescimento e distribuição da família por tamanho determ.!
na, em grande medida~ a dist~ibuição de unidades econ6micas por
tamanho de área semeada e quantidade de ganho." (4)

Em função de nossos objetivos, urge passar a um plano
mais abrangente de análise.

Comece~os pelo emprego de máq~inas e insumos na produ
çao aqui genericamente denominados de capital. embora, salvo
melhor juízo, nem sempre o .termo aparece na condição de uma re
lação social - até porque, estes meios influem diretamente na
intensidade do trabalho da família e no maior ou menor grau de
satisfação das suas necessidades.

A formação de capital na unidade camponesa de prod~
çao, sempre de acordo com Chayanov, passa pela mesma relação
de equilíbrio entre necessidade da família e intensidade do tra
balho de seus membros. Sendo assim, pode haver o incremento do

(4) Ibidem, p. 77.
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capital em detrimento da intensidade do trabalho e, com
conseguir o mesmo grau de satusf aç ào das necessidades,

isso,
ainda

que, sob a 6ticacapitalista, esta decisão fosse inviivel.

Atitude da mesma natureza, por~m inversa, pode ser,
por exemplo, a de aumentar a intensidade do trabalho sem aumen
tar o capital como forma de expandir o produto, ainda que a ló
gica capitalista indicasse o contririo.

Notemos que o processo decisório na unidade campon~
sa -- e a teoria o pressupõe como inerente ao campones pa~
sa a ser comparado sistematicamente com o modo de produção capl
talista.

"Na unidade de exploração dom~stica, o capital como
tal está sujeito a outras leis de circulação e ocupa
um lugar diferente de sua composição nas empresas ca
pi talistas." (5) .

Relevemos agora a questão da terra. tanto no que con
cerne às formas de sua aquisição pelo camponês, quanto à carac
terização,de sua renda.

Se considerarmos a conceituação clissica da p rop r i.e

dade camponesa -- como a feudal, por exemplo -- a terra nao -e
objeto de transação mercantil, por~m, para o autor, em seu mod~
lo, esta reveste-se da condição de mercadoria, ao menos, quando

(5) Ibidem, p. 237
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de sua aqúisição pelo campones. No.entanto, o seu preço, como
ocorre na produção capitalista, não equivale à capitalização da
renda, visto que o campones,como ji vimos, organiza sua expl~
ração a partir de uma lógica intrínseca e própria.

A renda para a economia camponesa, portanto, é conce
bida fora das categorias gerais que são condição "sine-qua-non"
para compreender a renda capitalista.

Em síntese, diz o autor (6),

e

" podemos admitir que os fatores geradores de ren
da que na unidade de exploração capitalista dão surgi
mento aos fen6menos da renda econ6mica da terra como
uma forma particular de lucro extraordinirio, nas uni
dades de exploração doméstica e familiar provocam uma
mudança do nível de consumo ou um aumento na capacid~
de de acumular capital e ainda um relaxamento da ln
tensidade da força de trabalho."

As condições internas de equilíbrio da produção camp~
nesa, portanto, comportam o pagamento de um preço
que supera a renda. capitalizada desta.

pela terra

Poder-se-ia argumentar, como os críticos de Chayanov
veementemente o fizeram, que tal anilise não esti inserida na

•
dinâmica dos capitais dominantes noutros setores da produção so

(6) Ibidem,p. 276.
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cial, sendo, portanto, estitica.

Não cabe agora tratar esta polêmica; o próprio autor
priori zou a lógica interna da exploração camponesa afirmando que
sua construção consistia numa teoria da atividades econ5mica da
força de trabalho familiar e não numa teoria da organização da
produção. Por~m, tinha consciência disso e~ num determinado es
tágio de sua aná li s e, estabelece as formas de inserção da p r odu

ção camponesa no capitalismo, bem como as conseqUências que dar
decorrem no sentido de adulteri-Ia.

Ressalta que "no plano organizativo da unidade de ex
ploração", a principal relação com o modo de produção capitali!
ta, e que, portanto, "determina o cariter da estrutura da unida
de, ~ o grau de vinculação desta com o mercado: o desenvolvimen
to da produção de mercadorias na unidade econômica campesi:.
na." (7)

Chayanov percebia que tal fato descaracterizava a pr~
dução camponesa, colocando-a crescentemente sob dependência do
capital comercial e at é do industrial, at ravés da integração com
as indústrias de alimentos.

o que realmente, por agora, nos interessa, cornojá dis
semos, são as implicações que da construção deste autor emanam,

(7) Ibidem,p. 135.
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ou seja, o avanço que esta permitiu, através de outras análises,
para entender a produção familiar sob a dominância do capital.

Samir Amin é um exemplo. Parte do pressuposto de que
a concorrência entre camponês e o modo de produção capitalista
provoca, basicamente, duas conseqUências, quais sejam: a renda
da terra é anulada e a remuneração do trabalho -- a que se re
duz o preço dos produtos -- equipara-se ao valor da força de tra
balho proletária.

A exploração familiar em sua interação subordinada com
o modo de produção capitalista aparece, então, como a forma de
produção agrícola que atende ã lógica do processo de acumulação
a nível geral, assumindo uma feição própria e funcional e, Po!
tanto, não apresenta um carát~r transitório cujo fim Gltimo se
ria a expropriação total das condições de trabalho.

As palavras do autor sao claras (8).

"A concentração da propriedade fundiária e a franca
proletarização dos camponeses não constituem o meio
principal de desenvolvimento do capitalismo nas suas
relações com a agricultura mas, pelo contrário, um
meio de exceção; mais custoso porque mantém e muitas
vezes reforça a extração que a renda representa. Esta
via só é predominante quando se impõe uma aliança

(8) AMIN, Samir.A QuestãoAgtáriaeoCapitalismo. Rio de Janeiro,
Terra, 1979.

Paz e
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,de classes que lhe seja favorável. O capital tem todo
o interesse em subordinar o campesinato, segundo o es
quema de Chayanov ... Ele encontra, aí, não apenas uma
melhor taxa de lucrm global, mas tamb~m ~ma melhor ~s

: -
tão política da sociedade. Os camponeses, embora con
tinuem como pro~rietários formais de seus meios de
produção, fazem de si uma imagem ideológica que os se
para dos proletário~." (p. 32)

-..'.

Embora o referencial aqui, em parte, ~ diferenciado
das análises anteriores, o ponto de chegada acaba sendo o mesmo,
visto· que as variáveis subordinação formal ao capital e traba
1hador a domicílio acabam por ser o corolário da formulação de
Amin~

Ainda que com conclusões e premissas distintas, se não
o

de natureza, ao menos de grau, pode-se, nesse mesmo compasso,
ser considerada a análise de Nakamo. Nela, enfoca-se a prod~
çao agrícola a partir da cons~atação de que as condições de exis
tência desta seriam destruídas se concebidas sob a ótica cap!
talista.

O ponto central de sua formulação consiste no fato de
que "o próprio processo de expansão do capitalismo, a partir de
sua fase monopolista, destrói os requisitos da produção capit~
lista (taxa de lucro e renda da terra) no interior da agricu!
tura, devido is condições de ~rodução e de mercado
das em relação àindúst ria. li 1(9)

diferencia

(9)NAKAMO,Yoshiaki.A Destruiçãoda Renda da Terra e da Taxa de Lucro na
Agricultura.Revistade EconomiilPolítica,vol. 1, n? 3, 1981,pp..3 a'17.

: ..
r,
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Isto ~ imputado i oligopolização do setor industrial
e a conseqUente deteriorização dos .termos de troca entre os pr~
dutos agrícolas e industriais~

De um lado, a agricultura se comporta como compradora
de máquinas e insumos, por outro, figura como vendedora de pr~
dutos e mat é ri as primas para o setor industrial. À medida que se
encontra e$premida pela oligopolização do setor industrial, tan
to quando vende como ~uando compra, ena impossibilidade de or
ganizar-se oligopolisticamente, t~m-se destruídas as condiç6es
do empreendimento capitalista na empresa agrícola.

Como corolário deste processo, a taxa de lucro e a
renda da terra seri~m descaracterizados ou destruídos. E neste
sentido que as condiç6es de exist~ncia da produção capitalista
no interior da agricultura deixam de se delinear. A tend~ncia
desta, portanto, consistiria na predominãncia da produção fund!
da na mão-de-obra familiar. A produção assim organizada nao pre~
supoe a exist~ncia da renda da terra, nem requer a taxa
de lucro sobre o capital investido.

média

A formação dos preços agrícolas, por conseguinte, so
fre uma alteração qualitativa, que, por sua vez, viabiliza a em
presa agrícola i partir do trabalho familiar.

Estas formas de exploração estão totalmente inseridas
, nos mercados capitalistas, porém" não são capitalistas e a sua
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produção não é regida pelo processo de valorização do cap!
tal" (10), sendo que a "dinâmica interna destas unidades de pr~
dução está voltada para a sobrevivência e reprodução
(ampliada)" (11~

familiar

Em Ve rgop ou los (12), a persistência da exploração
liar é também explicada a partir de sua interação com os

fami
seto

res dominantes. do capital. A sua viabilidade consiste na relati
va fraqueza -- em se comparando com a grande exploração -- em
reter a renda fundiária e o lucro médio.

Duas passagens do autor sintetizam com clareza seu
pensamento. Ei-1as:

liA grande exploração estagna ou regride sob o capit~
lismo, não como forma feudal prescrita, mas simples
mente corno forma capitalista oposta a outras, em fun
ção de uma relação de forças favoráveis a estas. A
chave do 'mistério' e sempre a renda fundiiria.
A grande exploração é proscrita enquanto perceptora de
urna grande renda. Assim, inversamente, o esmagamento
social de renda e lucro agrícola implic~ na nossa ép~
ca, na supressão das próprias bases da grande explor~
ção" (13)... "Esta situação, criando uma troca desigual,
permitiu ao capital não apenas retomar a renda fundii
ria, porém, mais que isso, instaurar uma espécie de

(10) N.AKAJ-D, Yoshiaki. A Destruição..., op. cí.t , , p , 11
(11) Ibidem, p. 10.
(12) VERGOPOULOS, Kostas. A Questão Agrária e o Canitalismo, Rio de Janeiro,

Paz e Terra, 1979.
(13) Ibidem, p. 124.
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fluxo de renda ao inverso: os lucros da agricultura
sao captados pela indfistria. Podemos dizer, em suma,
que a renda fundiiria tradicional foi substituída, na
época contemporânea, por urna espécie de renda"de cap!
tal mcb i l í à ri a ;" (14)

Reparemos que as tr~s Gltimas anilises enfocam a pr~
dução familiar a partir de sua interação c9m o processo de acu
mulação que se realiza a nível global.

Passemos agora a algumas formulações cujo eixo central
reside prioritariamente nas c0ndições endógenas da produção agri
cola, notadamente na natureza do processo de trabalho.

Porém, antes de consideri-Ias, cabe fazer alguns pr~
leg6menos, isto porque as mesmas estribam-se em passagens da li

(15)teratura marxista . particularmente as que se referem ao pr~
cesso de circulação do capital.

Para concretizar-se, a valorização do capital adiant~
do na produção percorre necessariamente um caminho; o tempo de~
te percurso - no qual consite o retorno daquele (aumentado) às
maos do capitalista -- e o tempo de sua rotação que, por sua
vez, compreende o tempo de produção e o tempo de circulação des
te mesmo capital.

(14) Ibidem, p. 132.
(15) ~~, Karl. O Capital. Livro 2, Volume 3, Rio de Janeiro,

Brasileira, pp. 226 e sego
Civilização
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o tempo de circulação ~ inerente aos mecanismos de
mercado, ou seja, refere-se ao tempo em que o capital encontra
se sob a forma de capital-mercadoria, enquanto o tempo de prod~
çao ~ a metamorfose deste no processo produtivo, a sua retenção
sob a esfera da produção at~ ~ssumir novamente a feição de cap!
tal-mercadoria e voltar i circulação.

Dentro do tempo de produção reside o tempo de
lho - tempo em que há aplicação de trabalho.

traba

"O tempo de trabalho é sempre tempo de produção ...mas
a recíproca nao e verdadeira. O tempo durante o qual
o capital fica no processo de produção não é necessa
r i.ame n t e o tempo de trabalho." (16)

Infere-se, portanto, que determinados processos prod~
tivos, particularmente na agricultura, caracterizam-se por uma
discrepincia entre tempo de produção e iempo de trabalho: assi~
por exemplo "o vinho que sai do lagar tem, durante certo tempo,
de fermentar e, em seguida, repousar, a fim de obter determina
do grau de perfeição ... o trigo de inverno precisa de cerca de
nove meses para amadurecer. O processo de trabalho se interrom
pe quase inteiramente entre semeadura e colheita. Na sivicultur~
depois da semeadura e de concluídos todos os trabalhos prelim!
nareS, precisa a semente talvez cem anos para se transformar em
produto acabado, e durante todo esse tempo são praticamente in

(16) MARX, Karl. O Capital..., op. cit., p. 252.·
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significantes as necessidades de trabalho adicional." (17)

Isto posto, podemos passar as deduções que diretamen
te nos interessam; ei-Ias:

Quando o tempo de rotação do capital ~ prolongado
relativamente a outros ramos produtivos ~_há necessidade de
adiantamentos sucessivos - pagamento de força de trabalho e ma
téria prima - para alimentar o processo de produção; ao contr~
rIO, quando aquele ~ menor, o capitalista, a partir de determi
nado estágio deste, não precisa mais de capital novo - ou. se
precisar, ~ num montante menor - para mantê-lo funcionando no
mesmo ritmo, visto que parte, ou a totalidade, do capital ini
cialmente adiantado já retornou ~s suas maos, ou seja, Ja pe!
correu seu tempo de rotação.

Ora, quanto maior o tempo de rotação, maIor sera o vo
lume de capital imobilizado na produção c, durante um maior tem
p~ este permanecerá nesta condição.

Por outro lado, consideremos a taxa de mais valia qu~
por sua vez, consiste na relação entre a massa de mais valia e
o capital adiantado para o pagamento da força de trabalho. À me
dida que o tempo de rotação do capital se alonga - seja em fun
ção do tempo de produçãd em geral,"da natureza do processo de
trabalho especificamente ou de variáveis inerentes a sua circu

(17) Ibidem, p. 253.
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lação maior ~ o montante de adiantamento de capital variá
vel - adiantamentos que se cumulam à medida que o processo pr~
duti vo se desenvolve sem rotas - necessário para alime.n t à= lo .

Ora, se se aumenta o denominador de uma relação - sem
que o numerador aumente, pelo menos na mesma proporçao - o pr~
duto da mesma será menor. Logo, a taxa de mais valia mant~m uma
relação inversamente proporcional ao tempo de rotação do
tal. Portanto, um capital menor pode gerar tanta mais valia qua~
to um outro irmão seu de montante superior, desde que seu períQ
do de rotação seja maior; por 'conseguinte, ,os efeitos sobre a
lucratividade dos mesmos sao evidentes.

Que os proleg~menos marxistas aqul aventados, apesar
de longos em função do objeto de estudo, não cont~m a total ida
de das variáveis da análise sobre o assunto ~ evidente e,porta~
to, muito menos as conclus6es, por isso mesmo, sujeito a erros,
se não imprecisões; porem, aos nossos modestos afins, salvo me
lhor juízo, são os mesmos suficientes, visto que apenas ..querl~
mos identificar "in loco" a fonte dos argumentos de algumas for
mulaç6es que a seguir passamos a expor.

Mann e Dickinson (18) afirmam que somente uma interpr~
tação mecanicista de Marx pode levar à conclusão de que na pro

(18) MANN, S. A. and DICKINSON, J. M. "Obstacles to the Development of a
Capitalist Agricuture", pie Joumal of PeásaritStudí.es , vol.. 5, n? 4,
1978.
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dução agrícola, a exemplo daindfistria, o processo de concen
tração é inexorável. Afirmam que a natureza condiciona, na agr!
cultura, qualquer formação social, mas considerar natural o não
desenvolvimento da agri~ultura capitalista é algo ahist6rico,
além de não explicar o porquê de parte da agricultura ser cap~
talista; portanto, Marx relaciona os fatores naturais inerentes
à produção rural associados às condições d~. produção capitali~
tas.

Sendo assim, a partir das limitações naturais ineren
tes ao processo de trabalho agricol~ concluem os autores que e~
tas, quando em contato com as relações capitalistas de produçã~
inviabilizam~nas. basicamente. em função da diferença entre o
tempo de trabalho e o tempo de produção.

o tempo de produção é muito maior que o tempo de tra
balho. em função do processo natural de crescimento e temporali
dade que caracteriza a produção agrícola. B evidente que disto
decorre o fato do trabalho ser aplicado irregularmente e com
graus de intensidades distintos ao longo da produção; portanto.
levando à ineficiência do capital constante e a uma menor eficá
cia do capital variável nos moldes descritos.

Nesse sentido ê que se. justificaria a pe.rsís tênc í a da
produção familiar e a relut~ncia que o capital demonstra em pa!
ticipar diretamente na organização da produção de algu~s seto
res agrícolas.
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Inobstante considerarem outras vari~veis para expl!
car os limites que a empresa capitalista encontra na agricultu
ra, Perosa e Aidar (19) enveredam-se num mesmo caminho.

"Onde a diferença entre os tempos de produção e de
trabalho 6 grande, a taxa de lucro da atividade tende
a ser mais baixa. O motivo reside na ociosidade, for
çada pelo ciclo bio16gico, do equipamento e da mão-de
obra nos intervalos do tempo de produção que não ne
cessi tam de aplicação de trabalho. Essa ociosidade one
ra o giro do capital, parte integrante da taxa de lu
cro." (p . 27)

Concomitantemente a este argumento, eregem outro que
o complementa no sentido de inviabilizar a empresa agrícola ca
pitalista, qual seja: a dispersão espacial do trabalho.

"Por sua p ropr i.a natureza ...o trabalho agrícola em na
da se assemelha a uma linha de montagem da ind0stria,
para infelicidade da grande empresa capitalista. Esta
dispersão espacial torna praticamente impossí~el para
amplos setores da agropecu~ria o controle e a superv!
são da velocidade, eficiência e disciplina do traba
lho. Ou, caso esta supervisão possa ser exercida, os
custos seriam proibitivos, tornando-a economicamente
Lnv Làve Lv " (20f

Diante dessas dificuldades inerentes a natureza da

(19) AIDAR, A. C. K. e PEROSA J(JNIOR,R. M."Espaços e Limites da Empresa C~
pitalista na Agricultura". Revistá de EconomiaPo.Li't ica, voI. 1, n? 2,

1981.
(20) AIDAR, A. C. K. e PEROSA JONIOR, R. M. Espaços..., op. cit., p. 28.
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produção agrícola, a propriedade familiar melhor se amoldaria i

elas do que i empresa capitalista. Nesse sentido, apesar de
longa, carece transcrever um trecho da obra destes autores, vis
to ser a mesma clara e conclusiva.

"A diferença entre tempo de trabalho e tempo de prod~
ção se apresenta como uma dificu~dade relativamente
menor para a propriedade familiar. Isto porque, se de
um lado a ociosidade do capital fixo permanece duran
te o tempo de produção que não é de trabalho, de ou
tro lado a questão da ociosidade da mão-de-obra mere
ce uma análise mais detida. Primeiramente, o valor do
trabalho familiar assume um caráter monetário apenas
de forma indireta, já que não existe a mediação do me!.
cado de trabalho na remuneração dessa mão-de-obra Po~
tanto, mesmo que este valor seja imputado no custo da
mão-de-obra pelo cálculo da propriedade familiar, ele
nao é desembolsado corno no caso do trabalho assalaria
do. Assim, independente de considerações sobre a taxa
de lucro, o lado financeiro da mão-de-obra familiar é
completamente distinto.
Este fato minora, sem qualqu6r d~vida, os efeitos da
diferença entre tempos de produção e de trabalho para
a propriedade familiar, constituindo-se desse modo urna
vantagem desta ~ltima sobre a grande empresa capiwli~
ta. Em segundo lugar, além de dispensar supervisão, o
trabalhador familiar tende a ser mais eficiente do
que o assalariado, aumentando a vantagem da propried~
de familiar." (21)

Nikolitch (22) também realça em sua an~lise a natureza

(21) Ibidem, p. 29.
(22) NIKOLITCH, Radoje."Family-Operated Farms: their Compatibility with

technological advance".American Journal àf Agricultural Economics, voI.
SI, n9 3. August, 1969.
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biológica e a dispersão da produção como variáveis relevantes p~
ra o entendimento das características inerentes ao processo ar
ganizativo da atividade agrícola, porém acrescenta outr~s duas,
quando trata da exploração familiar, quais sejam: a autonomia
do processo decisório por parte do produtor e a relação entre a
estrutura familiar de produção e o desenvolvimento tecnológico.

Parte este autor de uma premissa geral, que consiste
no fato de que a crescente inversão de capital faz decrescer a
renda líquida por unidade de produto, fazendo com que o fazen
deiro aumente seu negócio. No entanto, o conceito de fazenda fa
miliar não consiste no seu tamanho (extensão), nem no valor da
produção, mas sim no dispêndio de trabalho por parte da família,
bem como pela apropriação da renda gerada por este trabalho; es
tando englobado no conceito "trabalho da família" as funções de
gerenciamento do negócio por parte do proprietário - que con
sistem basicamente, segundo o autor, em como este organiza e
utiliza seu patrimônio e outros recursos -, aliás critêrio fun
damental para caracterizar uma exploração agrícola como sendo fa

miliar.

Afirm~ em sua análise, que o controle dos recursos e
da operação do negócio familiar continuam predominantemente sob
a custódia do proprietário-operador, porêm reconhéce que . -varla

veis externas estão constantemente redefinindo-o.

Em suas palavras, um deslocamento parcial da "ativida
de empresarial" do fazendeiro familiar (gerenciamento, decisão)
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pode ser constatada nos segui~tes fatos:
-.

a) uma divisão de riscos com o governo através de políticas agri

colas;

b) divisão de riscos e outras ligações que implicam em "socia
lização" do gerenciamento com proc~ssadQres, fornecedores e
intermediários;

c) a implementação de tecnologia transfere a técnicos a direção
do uso de equipamentos no sentido de se atingir a
cia máxima possível.

eficiên

Por outro lado, atividades econômicas como a compra

e venda de insumos e produção, respectivamente, aumentaram. O d.~
rigente do negócio, port~nto, perdeu umas e ganhou outras ativi
dades no que se refere ~s suas funções de gerenciamento.

Quanto ao desenvolvimento tecnológico, é evidente que
ã medida que se intensifica, hi substituição de trabalho por C!
pital. No entanto, segundo o autor, o importante é saber se· a
substituição se dá em detrimento da eliminação de trabalho fami
liar ou assalariado.

Afirma que as ~esquisas indicam que há um maior ~nume

ro de fazendas familiares onde a tecnologia corresponde ao está
gio mais desenvolvido, o que, segundo ele, indica a compatib.i

lidade do incremento técnico com a estrutura familiar da prod~
çao.
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. - (2~)Uma outra analise ~, se bem que centrada num objeto
de estudo diferenciado da anterior - as Eaz end as corporativas
fornece um complemento a esta, notadamente no que se refere ao
desenvolvimento tecno16gico e ao processo decis6rio do neg6cio
agrfcola. Dela ressaltamos os seguintes pontos:

A citação de estudos que indicam_ser os custos de co
ordenação e as incertezas do neg6cio as mais importantes limita
ções ao tamanho das fazendas.

Estes ~studos levam, i conclusão de que os ganhos com
economias de escala conseguidos nas grandes explorações sao tam
b~m atingíveis nas fazendas menores, gerenciadas por um ou dois
homens, sendo critério da medida o decr~scimo no custo unitário
da produção.

Por fim, com base no autor e nos referidos estudos por
ele citados, outra infer~ncia, nesse mesmo compasso, merece re
levo, qual seja, a de que, por um lado, os custos de produção
para v%rias fazendas mostraram que as menores, gerenciadas por
um s6 homem, tinham custos decrescentes i medida que o neg6cio
se expandia e era organizado eficientemente; por outro, as fa
zendas que se expandiam com dois, tr~s, quatro e cinco homens
gerenciando-as, apresentavam apenas um maio~ volume de lucro,

(23) RAUP, M. Ph. "Corporate Farming in the United States".Jóütrtalof Etano
mics History. vol. 33, n9 1, mar, 1973.
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sem, contudo, decrescer seus custos unitirios.

são de grande importincia as citações contidas neste
trabalho e as inferências e associações que delas emergem sao
muitas, por~m, por ora, vamos ficar apenas n~ plano descritivo.
Voltaremos às mesmas posteriormente.
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~"

CAPfTULO 111 - A PRODUÇÃO FAMILIAR NA AGRICULTURA: DUAS PROPOS
TAS DE SISTEMATIZAÇÃO TEdRICA
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Passemos agora à descrição de duas sistematizações da
evolução do debate sobre estruturas sociais rurais. Seremos o
mais breve possível, se não porque as mesmas tamb~m o sao, cer
tamente devido ao fato de que as análises dos autores por estas
consideradas aparecem, em sua maioria, individualizadas nos ca
pítulos precedentes des.te estudo e ainda em virtude de nosso in
teresse maior, no presente instante, consistir em reter aqui os
crit~rios de agrupamento utilizados, ou seja, as variáveis rel~
vantes para caracterizar o pensamento deste ou daquele autor
dentro do quadro geral e heterog~neo da discussão.

Deve-se acrescentar que tais descrições não aprese~
tam id~nticos objetos de estudo, nem tão pouco fazem uma retro~
pectiva do debate sobre as estruturas sociais rurais, fundadás
nos mesmos autores; embora, em parte, isto seja verdade, porem,
em função de nosso objetivo, como mais adiante se vera, podem
ser tratadas sem relevar tais diferenças.

o pensamento pr6prio dos autores responsáveis pelos
agrupamentos que se seguem aparece nos capítulos anteriores.

Comecemos pela siste~atização de WanderleyCI), a qual
a esta denomina de "direcionamento das interpretações no Bra
sil"i referindo-se às análises que tentam explicar a persist~~
cia do campesinato nas sociedades capitalistas.

(1) WANDERLEY, M. de N. B. O Campon~s: Um Trabalhadorpara o Capital, op.
cit., pp. I a 32.
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Seu referencial ~ a pol~mica entre feudalismo-capit!
lismo; muito embora se atenha apenas às considerações de Caio
Prado Júnior. Enfatiza a tend~ncia deste autor em assoctar as
principais relações sociais de produção na agricultura ao assa
lariamento, desprezando, portanto, as especificidades, por exem
pIo, do produtor familiar.

Sendo assim, conclui que ele peca por se situar nou
tro extremo em relação à tese que v~ na pequena produção fundada
no trabalho da famíli~ uma manifestação de relações de produção
feudais.

A partir deste referencial, ressal ta a autora, que foram
repensadas as particularidades do trabalhador rural que se repr~
duz no seio da grande propriedade, visto que, mesmo c ons t i t u in :

do-se este em força de trabalho'para aquela, não se poderia des
prezar o fato de que ele desfruta 'de um pedaço de terra e nela
desenvolve uma atividade econõmica com base no trabalho familia~

Num mesmo compasso,considera tamb~rn, em sua sistema
tização teórica, o estudo das formas de produção semelhantes -aqu~
la exercida pela família que det~m a posse da terra -- generic!
mente denominadas de camponesas -- e que se reproduzem indepen
dentemente da grande propriedade.

Segundo a autora,ao menos em relação ao seu interes
se -- a pequena produção camponesa -- o agrupamento teórico pode
ser efetivado a partir de duas variiveis bisicas, a saber: a) a
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combinação de modos de produção; b) a reprodução de relações pr~
capitalistas, não capitalistas ou nao especificamente capitali~
tas, articuladas e subordinadas i dominação do capital.

a) Combinação de Modos de Produção

A combinação de modos de produçã~ como forma de expl!
car as peculiaridades do desenvolvimento da produção na agricu!
tur~ se faz a partir da premissa de que. o modo de produção ~ap!
talista ~ determinante a nível da organização global da socieda
de, por~m o mesmo subordina outros modos pr~-exis~entes·como for
ma de atender i sua racionalidade em relação ao processo de acu
mulação. Daí se explicar relações de produção heterogêneas e nao
capitalistas integradas e submissas i dinâmica do capital.

No sistemà de plantation, por exemplo - equiparado a
um modo de produção, ap esar .das res salvas - a sua organi zacâo in
terna pode se dar tanto i base de relações de trabalho escravis
tas como salariais, sem que isto o descaracterize ou o torne dis
funcional ou autônomo em relação a lógica capitalista que o con
diciona.

o mesmo se poderia dizer do pequeno produtor que, ao
reproduzir-se dentro de uma formação social determinada, mant~m
características inerentes ao campesinato, mas, no entanto, encon
tra-se articulado e subordinado ao capitalismo.

b) A Reprodução de Relações Pr~-Capitalistas, nao Capitalistas ou
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nao Especificamente Capitalistas, Articuladas e Subordina&s i

Dominação do Capital

Segundo a autora, "esta explicação parece ser a ten
d~ncia dominante nas pesquisas mais recentes; por~m, embora par
tam e cheguem a um ponto comum, os argumentos utilizados por ca
da uma e os desdobramentos de cada anilise ·.sao
dos." (2)

diversifica

Como ji dissemos, nao ~abe aqui considerar tais desdo
bramentos e peculiaridades de cada anilise, sendo suficiente re!
saltar que a origem deste agrupamento teórico, formulado pela
autora, consiste, em relação ao anterior, no fato de que agora,
ao inv~s de se privilegiar as estruturas rurais de "per si", o
eixo central passa a ser a interação destas com os setores dinã
micos do capi tal, ou sej a, as relações agricul tura-indústria. Sen
do assim, se explica as relações de produção não tipicamente ca
pitalistas como sendo o resultad6 daquela interação.

A medida que o ~rocesso de acumulação de capital tem
seu "carro-chefe" fora da agricultura, esta se amolda àquele co
mo forma de viabilizâ-lo; daí a reprodução de relações não-capi
talistas pelo capitalismo dominante.

A produção na agricultura, portanto, se efetiva atra
v~s de formas "atrasadas", sendo estas justificadas porque man
t~m uma relação de funcionalidade com o capital a nível global

(2) WANDERLEY, M. de N. B. O Campon~s..., op. cit., p. 18.
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da sociedade.

Ainda neste compasso, e como conseqUência dele, a pr.Q
dução tipicamente capitalista na agricultura não encontraria, s~
gundo tal vertente, condições de concorrer com formas outras que
não remuneram todos os fatores produtivos. A racionalidade do ca
pi tal, portanto, passa pela "irracional idade," da organi zaçâo do
processo p rodu t ivo , ã medida que aquela é materializada pela apr.Q
priação indireta dest~, not~damente atrav~s do capital comercial
e, mais recentemente, do industrial. Nesse sentido ~ que se ca
racterizaria a fraqueza do capital em dominar o processo de tra
balho na agricultura.

Passemos agora a sistematização proposta por Goodman,
Sorj e Wilkinson (3)

Nesta, os autores tratam apenas de um período mais r~
cente da evolução do debate, por~m, de uma forma geral, a "mat~
ria-prima" do estudo se assemelha a da anterior.

Distinguem basicamente três formulações, a saber: a) o
modelo articulador; b) o processo de proletariação internoclis
sico da "via prussiana"; c) subordinação da produção familiar ao
complexo agroindustrial.

(3) GOODMAN, D. E., SORJ, B. e WILKINSON, J. Agroindústria, políticas Púb1i
cas e Estruturas Sociais Rurais: Ani1ises Recentes sobre a
Brasileira. Revista de Economia PolItica, vol. 5, n9 4, 1985.

Agricultura
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a) O Modelo Articulador

Se nao m6rbido, ao menos ins61ito seria novamente re
velar as considerações inerentes i construçio de Oliveira (4) nes
te estudo ji por duas vezes aventadas.

Sio nelas que reside a origem do~modelo articulador,
posteriormente desenvolvido em diversos graus de especificidade~

b) O Processo de Proletarizaçio Interno c1issico da "Via Prussia
na"

Partindo do modelo articulador como referencia~ segu~
do os autores, o foco da discussão se desloca para um novo e fun
damental ponto, qual seja: a capitalizaçio do processo de prod~
ção rural subsidiada pelo Estado. Alternativamente ao modelo ar
ticulador -- "acumulação primitiva estrutural" (5) a partir da OCllp~
ção de fronteiras -- esta passa a ser a variivel primordial para
conceber os novos rumos do crescimento agrícola e, portanto, as
formas e tendências das relações de produção rurais.

O corolirio mais genérico "das ani1ises daí decorren
tes consiste na expansão das relações sociais capitalistas no
campo, entendidas aqui no seu sentido c1issico, ou seja, num pr~

. . Icesso de separaçio total do produtor direto das condições da pro

(4) OLIVEIRA, F. de. A Economia Brasileira:Crítica ã Razio Dualista, op.cit.
(5) Ibidem, p. 16.



76

dução - terra e instrumentos de trabalho.

Segundo os autores, tais conclusões levaram ao ressur
gimento das anilises cl~ssistas de diferenciação social nos moI
des descritos por Lenin e Kautsk.

c) Subordinação da Produção Familiar ao Complexo Agroindustrial

Aqui, sempre em conformidade com os três autores, "as
estruturas rurais deixam de estar no centro da discussao teóric&
o objeto de anilise passa agora a estar nitidamente centrado na
importância estratégica assumida pelos capitais agroindustriais
na determinação das relações sociais rurais." (6)

Deste enfoque desdobram-se três perspectivas, quais
sejam:

C.l) A identificação do campones modernizado com a burguesia ru
ral e, portanto, levando i dicotomia clissica capitalista-
proletário.

C.2) Nesta segunda perspectiva, o produtor familia~ modernizado
é visto como um trabalhador para o capital, muito embora e~
te não lhe tenha expropriado totalmente as condições objeti
vas da produção. Sua condição é determinada pelo próprio mo
vimento do processo de acumulação de capital que ,nesta for

(6) GOODMAN, D. E.,SORJ, B. e WILKINSON,J. A Agroindústria..., op.cit.p.3S.
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ma de produzir, encontra seu ponto ideal de desenvolviment~

C.3) Por fim, num terceiro enfoque, o sítio familiar mod~rnizado
ê visto como a maneira que melhor se adapta às peculiarid~
des do processo de produção na agricultura, notadamente -as
discrepincias entre o tempo de produção e Q tempo de traba
lho que, por sua vez, provocam umainefici~ncia nos cap!
tais fixo e variável.

A hip6tese de que, em virtude db caráter 0ligop6lico
dos capitais agroindustriais, a taxa de lucro e a renda da terra
sao destruídos no interior da produção -- inviabilizando o desen
volvimento de uma agricultura capitalista -- ê considerada como
uma variante desta posição.

Em síntese, aí estão dois agrupamentos de análises so
bre a evolução, características e tend~ncia das relações de pr~
dução e de trabalho na agricultura, especialmente no que se refe
re as explorações não puramente identificadas com as formas cap!
talistas de organização do tr~balho social.

Não temos a pretensão de elaborar uma crítica sistemá
tica aos agrupamentos te6ricos suscintamente desc~ito~, se nao
pelo despreparo que a vaidade relativa não nos permite afirmar

- ~ser absoluto, certamente pelo simples fato de que nao e este o
escopo de nosso trabalho. Entretanto, algumas considerações nos
parecem importantes para justificar e preparar a parte final de
nosso estudo.
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Com exceçao da primeira parte do agrupamento te6rico
proposto por Wanderley denominado "combinação de modos de pr~
dução" - as análises consideradas nas duas sistematizações des
critas, apesar de não serem as mesmas, muito embora as sejam em
parte, não apresentam discrep~ncias qualitativas tão profundas,
no que tangeis suas respectivas variáveis relevantes na constr~
ção do argumento, que justifiquem agrupamentos tão' diferenciado~

e evidente ~ue ~ada um deles foi elaborado com ob
jetivos não id~nticos e, no contexto da formulação te6rica de
seus respectiv6s proponentes, assumiram uma forma acess6ria e.de
apoio, e, portanto, talvez por isso, pouco desenvolvida.

Some-se a isto o fato de que toda generalização se faz
-as expensas das particularidades e isto, de um modo ou de outro,
transparece nas sistematizações propostas. Sendo assi~ possfveis
imprecisões das análises consideradas em cada agrupamento de per
si são, sob mui~os ~ngulos, justificáveis e até conscientes; mas
este fato para nosso objetivo não se reveste de qualquer rele
v~ncia, visto que nos interessa a comparaçao dos par~metros uti
lizados para levar a cabo cada um dos dois agrupamentos te6ricos
propostos.

Não faremos uma comparaçao exaustiva, até porque nao
se insere tal proposta e~ nosso estudo, mas sim exemplificativa,
pois pensamos ser suficiente para avançarmos no estudo. Para tan
to, consideremos a segunda parte do agrupamento de análises· te6
ricas proposto por Wanderley - abstraímos da primeira por moti
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vos j~ enfatizados,' ou seja, os autores ali considerados diferem
substancialmente daqueles contidos na sistematização de Goodman;
Sorj e Wilkinson, muito embora não se possa dizer que nao, este
jam a ela subjacentes -- qual seja, aquele que tem corno param~
tro a reprodução de relaç6es pr~-capitalistas articuladas e su
bordinadas i dominação do capital. Comparamo-no com os param~
tros estabelecidos por Goodman, Sorj e Wilkinson.

o "modelo articulador" para Wanderley, ~ o referencial
para classificar v~rias construç6es te6ricas dentro do parimetro
denominado "reprodução de relaç6es pr~-capitalistas articuladas
e subordinadas i dominação do capital", sendo ele aí também in
cluÍdo. Por outro lado, o mesmo merece, na classificação daqu~
les tr~s autores, urna relevincia quase particular, sendo que as
anilises que, para Wanderley, dele decorrem, são encontriveis em'
parimetros outros e diferenciados para aqueles.

Construç6es te6iicas enquadradas no terceiro param~
tro de Goodman, Sorj e Wilkinson -- "subordinação da produção f~
miliar ao complexo agroindustrial" -- bem poderiam ser alocadas
no segundo parâmetro proposto pelos mesmos -- "a via 'prussi~
na" bastanto, para tanto, aceitar a premissa de alguns auto
res encontr~veis no parâmetro de Wanderley -- que afirmam
ser necessirio ampliar o conceito de expropriação ~ proletariz!
ça~ a fim de que o mesmo comporte formas de produção nao total
mente assalariadas, onde o trabalhador não est~ totalmente sep!
rado de suas condiç6es de trabalho.

A pr6pria anilise de Wanderley, estudada em capítulos
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anteriores, pode ser considerada corno urna variante ou reinterpr!·
tação da "via prussiana" que,· em última instância consistiria na
dominação total do capital sobre a produção.

Se considerarmos a natureza das diversas construç5es
teóricas classificadas num ou noutro agrupamento -- sem necessi
dade de que sejam as mesmas -- ou ainda rel~var algumas de suas
variiveis respecti~as, poderíamos afirmar, de um modo geral, que
aquelas se enquadrariam simult~neamente, em parâmetros distintos
dos dois agrupamentos ou mesmo de um só, considerado individual
mente.

Os pr6prios autore~ ao formularem seus crit~rios para
a sistematização teóric~ são explicitos em afirmar que existem
anilises que combinam diversos elementos subjacentes ao debate
sobre a questão, ou seja, consideram variiveis virias na constru
ção, o que vem, em certo sentido, ratificar nosso argumento.

Sendo assim, ficarmos comparando parâmetros seria o
mesmo que passar igua de uma tina a outra com uma caneca sem fun
do. O trabalho ~ ficil, sem fim e improdutivo.

Mesmo assim, nos en t regamo s "en passant"a este mister,
nao como forma de obsurecer o m~rito das propostas de sistemati

•zaçao, mas sim como meio de realçar a heterogeneidade e, salvo
melhor juízo, at~ a complementação das anilises sobre o desenvoI
vimento da produção agrícola; muito embora as mesmas,
insistem em contraporem~se de modo a excluírem-s~.

.~as vezes,
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Sendo assim, se nao podemos dizer que os esforços de
agrupamento teórico, no sentido aqui. considerado, sej am Lnt emp est L
vos, certamente os são temeririo~ i medida que se esti sujeito
a não reter ccn tr í.bu i cõe's das mais diversas fontes, que bem pod~
riam ajudar a compreender o objeto de estudo. Por isso nos reser
vamos a ousadia d~ tamb~m, a título de conclusão do presente tr~
balho, esboçar uma tentativa de sistematização; por~m a mesma se
efetivará de forma inversa is duas aqui expostas, ou seja, nes
tas o estabelecimento de parâmetros para agrupamento das anili
ses se faz a partir das variiveis inerentes às mesmas, quero di
zer, agrupam-nas com base nos seus respectivos conteúdos.

Nossa proposta, diferentemente, consiste em selecio

nar categorias ou elementos inerentes i produção agrícola e de
pois tentar alocar as diversas análises concretas desta em fun
ção deles.

A "via prussiana", por exemplo, consiste numa linha
de desenvolvimento que seguiu a agricultura num determinado mo
mento hist6rico e num lugar determinado. O sitio familiar moder
nizado ~ uma forma peculiar que assume a produção agrícola. A re
produção de relações não capitalistas pelo capitalismo ~ um modo
de explicar a persistência, em sociedades sob a ~gide do capital,
de formas de produção no interior da agricultura não plenamente
identificadas com as relações sociais capitalistas.

Estes parâmetros e/ou definições utilizadas diferen

ciam-se dos que passaremos agora a expor, no sentido de serem
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passíveis de uma caracterização precisa num determinado momento
da evolução social e/ou referirem-se i construções te6ricas edi
ficadas para explicar a realidade.

De um certo modo, os par~metros para agrupamento que
proporemos são inerentes is diversas relações de produção que se
encontram na atividade rural; num certo limite, portanto, nao es
barram nos condicionamentos temporais, espaciais e conceituais
iqueles latentes. Não são ~~lhores e, talvez, nem piores que os
acima transcritos, apenas sao outros os critérios de classifica
ção que, a nosso ver, existem ao gosto do freguês, quero dizer,
do observador. Vejamo-los.

BIBLIOTECA KARl A. BOEDE(KE~
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CAPiTULO IV - A PRODUÇAO FAMILIAR NA AGRICULTURA: TRbS VARIÁ
VEIS RELEVANTES
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Escolhemos tr~s vari5veis para sistematizar nossa ani
lise,quais sejam: a renda fundiiria adjunta i taxa de lucro m~
dio do negócio agrícola; as peculiaridades do processo de traba
lho na agricultur~ e a natureza ~o progresso t~cnico, ou seja,
sua influ~ncia sobre o rumo do desenvolvimento das
rurais.

estruturas

Cabe ressaltar o óbvio, ou seja~ que estes tr~s ele
mentos não aparecem isoladamente nas anilises por nós conside
radas e cada um de "per si" não dá conta de nenhuma das 'virias
construções t eór i ca s .aventadas e, em algumas, nem mesmo os t res
conjuntamente o fazem.

Some-se a isto que outras variiveis tamb~m poderiam,
num mesmo plano, serem releva6as; por~m, se f6ssemos mais abran
gentes tornar-se-ia quase impossível uma sistematização nos moI
des aqui objetivados.

Isto, no entanto, nao impede que estas outras apar~
çam subjacentes iquelas, o quede fato ocorre.

Comecemos nossa anilise pelas peculiaridades que o
'processo de trabalho na agricultura apresenta.

a) O Processo de Trabalho

Que o processo de trabalho na agricul tura apresenta p~
culiaridades que particulariza, em relação i indústria, a prod.!:,!



85

çao, parece ser consenso.que perpassa indiscriminadamente todas
as construções te6ricas.

Este condicionamento, pode-se dizer, é inerente a
qualquer forma de organização que. possa assumir a produção so
cial; .no entanto, aqui nos interessa a consideração deste somen. . -
te em relação i forma capitalista desta, ou~mais precisamente,
nossa an~lise foca a agricultura i mira do modo capit~lista de

produção.

Se existe o consenso acima reférido, o mesmo se d~

nos mais diversos graus de importãncia,podendo-se dizer que,
num extremo encontramos an~lises teóricas que o priorizam como
fator determinante i dominação da produção agrícola por rela
ções sociais capitalistas; noutro, inobstante não desprez~-lo,
seu papel limitador i apropriação pelo capital da agricultura
é bastante minimizado e, num certo sentido, até super~vel.

Cabe ainda uma observação, qual seja, sempre que po~
sível, apenas faremos remissões is an~lises consideradas nos
dois primeiros capítulos, enfatizando um ou outro ponto das mes
mas em função da construção desta filtima parte de nosso estudo.
Eventualmente, acrescentaremos outros autores que ainda nao fo
ram citados.

J~ tivemos oportunidade de nos referir is peculiarid~
des que o processo de trabalho apresenta na produção agrícola,
basicamente determinadas pelas leis naturais . são. justamente nes
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.. 'tas peculiaridades do processo de trabalho agrlcola, quando as
sociadas com a natureza das relações'c~pitalistas de produçio,
que consistem as premissas bisicas das anilises
Dickinson (1)'.e de Aidar e Perosa (2).

de Mann e

A organizaçio do processo produtivo com base na força
de trabalho da famflia seria aquela que melhor lenitivizaria a
contradiçio. entre as naturezas do processo de trabalho e das
relações de produçio capitalistas.

~ evidente que nao some-nte nisto reside .as anilises
dos autores;" mas, em termos de relev~ncia, as particularidades
do processo de trabalho se destacam.

Se nao com a mesma intensidade, ao menos no mesmo com
passo podemos inserir as ana li ses de Nikolitch(3) e Raup(4). Is
to i medida que o primeiro ~ealça a natureza bio16gica e a dis
persão da produçio como variiveis fundamentais para o entendi
mento do desenvolvimento. seguido pela agricultura nas socieda
des capitalistas; enquanto o segundo releva os custos de coorde
naçao e o risco do neg6~io agrfcola como determinantes na carac

(1) MANN, S.A. and DICKINSON, J.M. "Obstacles to the Development of a Cap!
talist Agriculture", The Journal oi Peasant Studies, vo1.5,n? 4, 1978.

(2) AIDAR , A.C.K. ~ PEROSA JlJNIOR,R.M."Espaços e Limites da Empresa Capí.ta
lista na Agricultura", Revista de Economia política, vo1.1,n9 2, 1981.

(3) NIKOLITCH, Radoje. Family-Operated Farms·:Their Compatibility with tech
nological advance. American Journal of agricultural economics, vol. 51,
n9 3, august, 1969.

(4) RAUP, M. Ph. "Corporate Farming in the United States. Journal of Econo
mics History, vol. 33, n? 1, mar. 1973.
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terizaç~o das formas assumidas pelas estruturas rurais.

Embora estes dois autores tamb~m considerem o progre!
so t~cnico de forma sistem~tica em suas an~lises, podemos dizer
que os elementos b~sicos destas, acima referidos, consistem na
natureza do processo de trabalho. É a partir deste que constroem
seus respectivos argumentos, sendo que o incremento tecnol6gico
em nenhum momento transparece como vari~vel central e determi
nante nas an~lises, embora importante.

É interessante ressaltar que sempre ~ natureza do prQ "
ces so de trabalho aparece subj acente o progresso t~cnico; po rem ,
como j~ d issemos, a re levânci a daque le como var .i àve1 central nas
análises percorre os mais distintos graus de importância, sendo
que ~ medida que decresce, a vari~vel progre~so t~cnico vai as
sumindo papel preponderante na determinaç~o das"relações de prQ
duç~o na agricultura.

Nas quatro an~lises citadas at~ aqui, o processo de
trabalho consiste num limite ~ dominação do processo produtivo
pelo capi tal e, como conseqUência disso, a organização deste com
base no trabalho familiar se mostra a mais vi~vel em termos eco
nômicos.

o incremento do progresso t~cnico nao revoluciona es
ta forma de produção, ao contrário, ela o absorve e continua se
impondo como a mais racional, no que se refere ~ . .. -maXlmlzaçao
da eficiência na utilização dos fatores produtivos {vide parti
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cularmente as anãlises de Raup); no entanto, i medida-que a va
riãvel central passa a ser o progresso técnico -- relativizando
se, portanto) a natureza do processo de trabalho -- as . conclu
soes passam a ser no sentido de negar esta constatação, sendo
seu incremento determinante nas transformações aceléradas das
estruturas sociais rurais.

b) O Progresso Técnico

Primeiramente, cabe ressaltar que o progresso técnico
nas anãlises aqui consideradas equivale ao increment6 das rela
ções capitalistas de produção, ou seja, sua "utilização tem um
carãter capitalista, quer dizer, leva i formação de relações
capitalistas e a um maior desenvolvimento das mesmas" (5),, num
mesmo compasso: ~o progiesso da ci~ncia no capitalismo deve ser
a~alisado como o desenvolvimento das t~cnicas que permitem for
talecer a dominação do capital sobre o processo de trabalho (6) ,

Nesse sentido, o des~nvolvimento tecnol6gico mant~m
uma íntima ligação com as f6rmas atrav~s das quais se organiza
o processo produtivo; logo, as relações de trabalho tendem a .
identificar-se com as capitalistas.

Outras formas de produção, notadamente as fundadas no

(5) LENIN. El Desarrolo deI Capitalismoen Russia, op..cit., .p, 239.
(6) SILVA, José Francisco Graziano da..Progresso Técnico e Relações de Traba

lho na Agricultura Paulista, op. ci t., p , 31.
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trabalho da família, caminham inexoravelmente para a extinção.

Comentando as análises de D'Incao e Mello (7), Goodma~
Sorj e Wilkinson ressaltam que estas afirmam que "o avanço do
capi talismo, .que se caracteriza ... pelo aujnent o do emprego in
tensi~o de capital nos processos de trabalho 'rural, difundiu a
relação salarial na agricultura", sendo qu~ a eliminação d~ ou
tras formas.de produção - parceiros, posseiros e 'arrendatários
- "é vista como a 'afirmação. histórica' do modo capitalista de
produção na agricultura."

Da mesma maneira, Carneiro (8) coloca a .questão ao ana
lisar a agricultura nordestina, ou seja, "a mudança da base téc
nica da produção ... torna irreversível o processo de proletari
zação." (p. 128) Essa proletarização, notadamente.a que se refe
re ao trabalhador temporáiio, aparece em diversas análises como

-".

sendo conseqU~ncia da intensificação técnica da p~odução, parti
cularmente aquela que se materializa apenas parcialmente, ou se
ja, não englobando todas as etapas do processo produtivo.

Entre os muitos exemplos, eis o que dizem Hoffman e

(7) D'INCAO e MELLO, M.C. O "Bóia-Fria":Acumulação e Miséria, Petrópolis,V'}
vez, 1975. In: GOODMANN, SORJ e WILKINSON,.Agroindústria, Políticas Pú
blicas..., op. cit~, p. 34.

(8) CARNEIRO, Ricardo. Relações de Produção e Emprego na Agricultura do Nor
deste. Revista de Economia política, vol. 2, n9 5, 1982, pp. 123 - 138.
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Kageyama (9):

" tendeu a predominar. no Brasil uma modernização
parcial .do processo produtivo, concentrando-se nas fa
ses de preparo do solo e alguns tratos culturais e
mantendo manual a colheira da maioria das cul~ura~ Es
se padrão foi um dos principais determinantes da de
sorganização dos sistemas tradicionais de relações de
trabalho, ·contribuindo fortemente para a proliferação
do trabalho temporário no campo." Cpp. 175/176)

Nesse mesmo compasso, para Graziano da Silva, o pr~
gresso t~cnico tamb~m consiste· na variável capaz de explicar a

.:;

generalização das relações capitalistas de produção na agricu!
tura, sendo que o indicador do grau de des~nvolvimento destas
~ o trabalho assalariado; no entanto, o trabalho temporário, nos
moldes descritos por D'Incao e Mello, entre outros, antes de r~
fletir a afirmação do 'capitalismo, mostra a relativa debilidade
de sua penetração no campo. Isto ~ medida que o capital apenas
parcialmente tem cumprido sua missão hist6rica de revolucionar
as formas de produção na agricultura.

" o sentido mais geral do desenvolvimento do pr~
gressot~cnico na agricultura é o rompimento das de.. .

terminações naturais que condicionam o processo' de
produção e, consequentemente, o processo de trabalho.
Ora, a variação sazonal da demanda de mão-de-obra no
campo não ~ outra coisa senão a expressão dessas de

C9) HOFFMANN, Rodolfo e KAGEYAMA, Ângela A. Modernizaçãoda Agricultura e
Distribuiçãode Renda no Brasil. Pesquisa e PlanejamentoEconômico,vol.
15, n9 1, 1985, pp. 171-208.
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terminaç5es naturais ~ da insufici~ncia do desenvolvi
mento das formas especificamente capitalistas de pr~
ducão agr Íco la." (10) "

Nesse sentido, o rompimento das determinaç5es natu
rais se faz através da industrialização da agricultura que, por
sua vez consiste na "própria reprodução da natureza pelo
tal" (11).

c ap i.

A associação entre o progresso técnico e o trabalho
assalariado é direta e se este ainda não se generalizou é Po!
que aquele ainda se mostra não plenamente desenvolvido. Se nao,
vejamos:

"Na medida em que o desenvolvimento das forças prod~
tivas caminha lado a lado com a progressiva expropri~
ção dos trabalhadores, uma maior participação de ass~
riados pode significar que cada vez mais o capital se
apossa do processo "de produção agrícola" (12)

Esta relativa debilidade do capital em se apoderar da
produção agrícola deve-se basicamente, entre outros fatore~"ao
papel determinante da terra e ao alto grau de exploração a que
se submeteu a mão-de-obra fàmiliar e a assalariada, sendo no

(la) SILVA, José Francisco Graziano da. Progresso Técnico e Relações de Tra
balho na Agricultura Paulista, op. cit., p. 70.

(11) Ibidem, p. 58.
(12) SILVA, José Francisco Graziàno da. (coord.) Estrutura Agrária e Produ

ção de Subsistência na Agricultura Brasileira, op. cit., p. 106.
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que tange especificamente ao progresso t~cnico, a exist~ncia de
fronteiras a serem ocupadas. Sobre esta última limitação, vej~
mos o que diz ° autor:

liA exist~ncia ou nao de terras disponíveis pode condi
cionar o desenvolvimento extensivo/intensivo da prod~
çao agropecu~ria. E ~ basicamente essa determinação
que orienta a incorporação do pro~iesso t~cnico na
agricultura, cujo significado último ~ o de justameQ
te criar 'novas terras' onde elas não forem disponi
veis ... apenas quando essa possibilidade de expandir
a fronteira se vai esgotando, ou se tornando relativa
mente mais difícil, é que o desenvolvimento capitali~
ta no campo começa a se fazer de modo a intensificar

d - ~ . - d (13)a pro uçao nas areas Ja ocupa as."

Interessante e ressaltar que para este autor, o pr~
cesso de destruição-recriação da pequena propriedade não se faz
em função da capacidade q~e esta tem em fornecer mão-de-obra ~s
grandes propriedades, como ~parece em diversas anãlises, inclu
sive em Kautsky, visto que, por um lado, o desenvolvimento do
progresso técnico reduz a sazonal idade do ~~prego, tendendo a
uniformizar sua demanda aO longo do ciclo produtivo e, por ou
tro, em função da formação de um exército geral de reserva em
decorr~ncia da unificação do mercado de trabalho urbano-rural.

Contraditoriamente, este excedente de força de traba

(13) SILVA, Jos~ FranciscoGraziano da. A ModernizaçãoDolorosa, op. cit.,
p. 49.
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lho pode desestimular o incremento tecnológico, notadamente nas
etapas da colheita. Descrições de fatos idênticos no sentido

de confirmar esta constatação podem ser encontrados
tor (14) e em Lenin (15).

nesse _au

Em outra análise apresentada por Goodmann, Sorj e
Wilkinson (16/17),.embora se privilegie o complexo agroindustrial c~
mo determinante das formas que assumem a produção agrfcola, p~
rece-nos, salvo melhor jufzo, que o ritmo das inovações tecnol~
gicas acaba por exercer papel fundamental; se não vejamos: Es
tes autores, ao priorizarem o complexo agroindustrial, o fazem
de forma distinta daquelas análises que também o relevam. E is
to ã medida que estas, segundo eles, apresentam as seguintes li
mitações: "1) uma conceitualização errõnea do complexo agroi~
dustrial; 2) uma caracterização incorreta dos processos de tra
balho rural nas propriedades modernizadas constituindo proce~

sos especfficos de trabalho capitalista; 3) a identificação de
estruturas agrárias, tanto do trabalhador para o capital como a
empresa familiar modernizada, como aliada privilegiada da agr~
indústria. Isto supõe a existência de uma relação funcional e
essencialista entre o desenvolvimento da agroindústria e a con
sol Ld ac áo de es tru turas sociais rurais apropriadas." (18)

(14) SILVA, José Francisco Graziano da. Progresso Técnico e Relações de Tra
balho na Agricultura Paulista, op. CiL, p. 148

(15) LENIN, El Desarrollo deI Capitalismo en Rusia, op. cito p. 244.
(16) SORJ,B. e WILKINSON, J. Processos Sociais e Formas de Produção na Agri

cultura Brasileira~ In: Sociedade ePolftica no Brasil Pós 64, ed. Bra
siliense, são Paulo, 1983, pp. 164/190.

(17) GOODMANN, D.E., SORJ, B. eWILKINSON, J. op ..cit., pp. 31-55.
(18) Ibidem, p. 37.
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Para es tes três autores, portanto, a agroindús tria co,!!
siste num conceito dinimico de apropriação da produção ..agr1c~
la, sendo que este movimento progressivo ê ditado pelo ritmo das
inovaçBes tecnol6gicas. Nesse sentido, o complexo agroindustrial
~ visto como uma fase transit6ria no processe de apropriação in
dustrial da agriculttira.

-,

A associação entre as formas depjodução rurais e o
complexo agroindustrial, portanto, somente pode ser estabeleci
da de modo prec~rio e efêmero, jã que o progresso t~cnico est~
constantemente a redefini-Ia. Nisto consiste a diferença entre
esta an~lise e outras que privilegiam tal associação como ponto
central' no entendimento das estruturas de produção agrícolas.

Nas palavras dos autores:

"Ê, portanto, apertas num sentido negativo que a agr2.
indústria 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 desen
volvimento em larga escala de operaçoes baseadas em
mão-de-obra assalariada, como paradigma para a agri
cultura. A existência de capitais agroindustriais, em
si mesmos produtos da ausência de um processo unific~
do de trabalho capitalista, por sua vez~ opBe-se i
sua realização,sob forma de grandes empresas agric~
las. A moderna unidade de trabalho familiar pode ser
encarada como a estrutura de produção rural mais com
patível com o processo de apropr1açao industrial. Mas
isso apenas na medida que os capitais industriais se
revelam incapazes de eliminar completamente terra e
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"natureza" como a base da pr-odução rural. ,,(19)

Como ponte para introdução do proximo tó.pico, vejamos
. .- .

qual a opinião destes auiores em relação i .renda fundiiria:

"Neste contexto, torna-se importante enfatizar que nao
~ a renda da terra a barreira par~. o ingresso na agr!
cultura do capital. A renda é apenas a expressa0 so
cia1 da dominaçao do processo de produç~o agrícola p~
la terra como "natureza".
O sítio que emprega m~o-de-obra familiar não é, po~
tanto, um aliado do capital, como sugeriu Vergapou10s,
afirmando que permite aos capitais industriais se
apropriarem da renda. Pelo contririo, dirfamos que a·
pTedomin~ncia da unidade familiar é o resultado da
erosão progressiva das condições para a geraçao de
renda, fruto da apropriação e da transformação das ati
vidades agrícolas em processos de produção indus
triais." (20)

c) A Renda Fundiiria e a Taxa de Lucro

Comecemos pela própria an á l í se de Vergapoulos (21). An
tes cabe frisar que nao estamos interessados em recapitular as
diversas interpretaçoes sobre a renda fundiiria, bastando neste
estudo conceb~-la como uma parte do lucro extraído na produção
agrícola, que vai para as mãos do proprietirio territorial em

(19) Ibidem, pp. 38/39.
(20) Ibidem, p. 39.
(21) VERGOPOULOS, Küstas. A Questão.Agririae o Capitalismo,op. cit.
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virtude de seu monop6lio sobie este bem.

Nesse sentido, a atividade capitalista na agricultur~
para ser exequível, deve oferecer, al~m do lucro m~dio, estabe
lecido no sistema como um todo, um sObre-lucro, que seri apr~

priado a título de renda da terra.

Pa ra Vergopoulos, a "cul tura intensiva, a criação e a
intensidade do trabalho agrícola consistem sempre nao apenas as
vias de adaptação da pequena propriedade às exigências do capl
talismo~ mas tambêm as soluç6es que o capitalismo imp6e. a sua
agricultura atrav~s da coniolidação da pequena propriedade cam
pones a. " (22)

Esta consolidaçao da pequena propriedade camponesa se
mostra persistente à medida que esta forma de produção se mos
tra frãgil o suficiente ~ara reter tanto a renda como o lucro
do empresãrio. Nesse sentido, a agricul tura ~ submetida a um pr~
cesso sistemático de pilhagem em favor da racionalidade global

do sistema.

A deterioração dos preços relativos existentes entre
atividades agrícolas e não-agrícolas em favor daquela -- decor
rente do fato de sua produção estar baseada no monop6lio da ter
ra -- ~ corrigida por este processo de pilhagem acima referi

do.

(22) Ibidem,p. 118.
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Nas palavras do autor:

"Quanto mais as desigualdades crescem, mais
te.; a renda. A taxa de lucro industrial sai

importa!!
lesada

e baixa. Diante desta situaçao,o capitalismo poe em
funcionamento sua axiomática de pilhagem e de capital
utilizado. B precico, para tanto,que a agricultura
seja organizàda sobre a base de modelo familiar. e a
~nica via que permite ao sistema extrair do setor
agrícola nao apenas o sobre-lucro, mas tamb;m o lucro

. di ,,(23)me 10.

- -" d "(24)Num mesmo compasso, estao asana11ses e Am in . para
quem "o capital tem todo o interesse em subordinar o campesin~
to, segundo o esquema de Chayanov ... ele encontra aí uma melhor
taxa de lucro global." (25)

A propriedade camponesa para Amin, portanto, a exem
p lo de Vergopoulos, permi te que ,os capi tais indus trial e finan
ceiro se apropriem de seu sobretrabalho, ou seja, a renda da
terra e o lucr.o.

"A distorção de preços relativos em detrimento dos
preços agrícolas, que acompanha a intensificação da
industrialização da agricultura, constitui o princ!
paI meio de esvaziar de conte~do a propriedade campo
nesa mantida formalmente, já que não ocasiona a rea1i

(23) Ibidem, pp. 131/132-.
(24) AMIN, Samir. A Questão Agrária e o Capitalismo,op. cit., p. 32.
(25) Vide formulação deste autor nos capítulos precedentes.
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zaçao de uma renda e reduz a remuneraçao
da força de trabalho." (26)

,camponesa a

Ainda neste comp asso , as análises de Nakano(27) também
podem ser situadas, as quais consistem, como já vimos, na des
truição das condições capitalistas de produção -- taxa de lucro
e renda da terra -- em virtude das condições de produção e de
mercado diferenciadas em relação i ind~stria.

Ressalve-se que Amin, embora concorde com este ponto
de vista --. estruturas de produção e mercados diferenciados
nao o acha suficiente para dar conta do processo de erosão da
renda e do lucro em detrimento do produtor familiar. Para ele,
e necessário adicionar as formas de intervenção do capital dom i
nante no pr6prio processD produtivo da agricultura, as quais se
manifestam a partir do "complexo industrial e comercial a1imen
tar, situado como aval ista dos produtores rurai s .,,(28)

Muitas outras análises poderiam neste t6pico serem
classificadas, visto que a transferência de renda da agricult~
ra para a ind~stria ê fato hist6rico e manifesto, inclusive nas
economias socialistas.

Salvo melhor juízo, muitas das construções te6ricas

(26) AMIN, Samir, op. cit., p. 31.
(27) NAKANO, Yoshiaki. A Destruição da Renda da Terra e da Taxa de Lucro na

Agricultura, op. cit., p. 3/17.
(28) AMIN, Samir, op. cit., p , 31.
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aqui esboçadas, embora lancem mao dos mais diversos conceitos,
implícito .a estes se encontra o fato do setor agrícola não con
seguir reter parte do lucro que lhe caberia.no conjunto do sis
tema econômico. Na realidade, aquelas discutem as formas de
transfer~ncia, mas o pano de fundo, indubitaVelmente, r~side na
renda fundi~ria e mesmo no lucro m~dio do neg6cio.

Ilustremos tal fato com uma citaçao de Guimarães ao
analisar a integração do produtor familiar com as agroindú~
trias; apesar de long~ a mesma apresenta elementos bastante es
clarecedores, vejamo-la:

fi o pequeno produtor autônomo continua a ter sua
autonomia de algum modo preservada, ainda que perca
sua capacidade de decisão e que isso não signifique
para ele qualquer melhoria do seu nível de remunera
ção ou de retorno. Interessa ã Indústria manter este
produtor especial que assume os riscos agrícolas que
a indústria processadora de seus produtos nao preci
sa assumir; que abastece seus compradores das mat~
rias-primas nas quantidades e qualidades fixadas por
esses mesmos compradores; e que usa em favor da indús
tria, o historico 'privil~gio' de poder vender seus
produtos a preços inferiores aos do mercado. Isso de
vido a que, nas conjunturas piores, renuncia a renda
da terra e ao lucro m~dio, contentando~se com um pr~
ço que remunere apenas sua força de trabalho e ocasio
nalmente ã de membros de sua família.
Nessa nova situação, ele cede diretamente a indústria
a parte que antes cedia a sociedade interna.
Como dizia Marx, 'uma parte do sobretrabalho efetuado
pelos camponeses que trabalham nascondiç6es menos fa
vor~veis e dada gratuitamente ã sociedade e não entra
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na fixação dos preços de produção ou na criação do va
lar em geral. Esse preço menos elevado resulta porcon
seguinte da pobreza dos produtores e, .de nenhum modo,
da produtividade do seu trabalho." (29)

(29) GUIMARÃES,Alberto Passos. A Crise Agrária, op.cit.,p.19l.



101

CONSIDERAÇOES FINAIS
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Não temos a pretensão de ser conclusivos, até porque
o presente estudo foi encaminhado no sentido de demonstrar os
mais diversos matizes utilizados para explicar as estruturas de
produção na ~gricultura, sendo aqueles justificiveis i

que estas apresentam-se em formas bastante h~terog~neas.
medida

Logo, traçar teoricamente uma linha de anilise glob~
lizante tornar-se-ia temeririo, j~ que, certamente, seriam des
prezados aspectos relevantes do real.

Se tentássemos um enquadramento das construções teóri
cas a partir da dicotomia inicialmente planejada em nosso estu
do -- teorias clissica e familiar ~ chegaríamos a um insólito
resultado, que numa metifora poderia assim ser dito: a corrente
clássica buscando nas variáveis aventadas pela corrente fami
liar as explicações para continuar professando sua religião e
esta, por sua vez, procurando pecados naquela para profaná-la.

Conforme já dissemos, no transcorrer das leituras,.fo
mos nos reorientando. Optamos pelo sincretismo.

I

\\ capitalismo, não segue os mesmos passos que o desenvolvimento
I da ind~stria· apresentou; ao contrário, porta-se por formas di

Por outro lado, parece evidente que a agricultura, n~

J versas de exist~ncia e coexist~ncia com esta.I<, i·

As leituras efetivadas ao longo deste estudo
te-nos afirmar -- ressalvando o perigo de incorrer-se no

perml
óbvio

-- que agricultura e ind~stria, sob o domínio do capital, estão
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inexoravelmente em conflito e, portanto, condicionam-se mutua

mente, ainda que de modo subordinado.

Ao menos em parte, os motivos que explicam esta cons
tatação hist6rica foram aqui enfatizados, sendo que estes, sal
vo melhor juizo, via de regia, n~o podem ser considerados excl~
dentes, a menos que se releve aspectos distintos da realidade

e se utilize seu entendimento de modo generalizador.

É evidente que outras variáveis poderiam e deveriam
ser dimensionadas em nosso estudo. Uma delas merece, aqui, ser

citada, qual seja: o Estado, ou mais genericamente, o jogo PQ

litico que subjaz ã organização econ6mica da sociedade; -porem

ist6 demandaria um esforço que, no momento não foi possivel des

pender.

o objeto de estudo por nos proposto e, por consegui~
te o enfoque que demos às várias construções te6ricas aqui tra
tadas, estão explicitadas na introdução, o que nos faculta di
zer que o captar da realidade das formas de produção ag r Ico

las, numa perspectiva histórica, não será levada a cabo se se
partir de modelos aprioristicos.

Recorrendo à mem6ria, encerremos com uma passagem de
Guimarães Rosa:

"O real nao está no começo nem no fim, ele se mostra
prâ gente é no meio, na travessia."
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