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PRIMEIRA PARTE



INTRODUÇÃO

O trabalho que apresentamos tem por objeti
vo central discutir as condiç6es econ;micas atuais para
o desenvolvimento ~a produç~o familiar na agricultura
brasileira. Este tema foi-nos sugerido por um conjunto
de raz6es especificas, a come~ar pelo debate te6rico em
torno da questão em alguns centros de estudo e pesqui-
sas acadêmicas, passando pelas caracteristicas peculia-
res da agricultura brasileira nas suas mais desenvolvi-
das regi6es-do ponto de vista capitalista - assim como
pelas perspectivas que estas podem assumir,
os rumos de acumulação de capital em geral, no
delimitado pelas fronteiras do Brasil.

conforme
espaço

Detendo-nos mais precisamente sobre cada
uma destas razões, podemos dizer que, no plano academi
co, surgiram recentemente abordagens distintas daquelas
classicamente conceituadas, a respeito do problema da
penetração de relaç6es de produção capitalistas na esfe
ra agricola, Por abordagens cl~ssicas , entendemos que
vêem como irreversivel a generalização do assalariamen-
to no campo, com a conseqUente destruição de quaisquer
formas de produção não capitalistas. Nesta vertente si
tuam-se autores de v~rios matizes, seja de origem mar
. t . d' 1" (1) E t·X1S a, seJa e or1gem neo-c aSS1ca . nquan o lSS0,aS

chamadas novas abordagens procuravam,no seu conjunto,

(1) Na.realidade, a abordagem neo-cl~ssica, de modo ge-
ral, 'vo~ta-se para o desenvolvimento das relaç6es
de produção capitalistas, não abordando-as sob o
prisma.de 'relaç6es sociais'; mas ~b o ;ngulo do~

"fatores de produç ão ", (terra, trabalho e cap i, tal)
No plano da economia politi~a brasileira, os estu
dos especificos sobre a participação da produção fa
miliar na agricultura são relativamente recentes. O
que não significa que esta te~~tica não tenha sido'
abordada·anteriormente (por exemplo, na década de
50, no imbito dos debates sobre a presen~a.de feuda
lismo ou não, no Brasil), de modo mais superficial;
como veremos adiante (capitUlo 2).
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questionar este dogmatismo teórico, partindo da análise
de casos concretos em que a produção familiar mostra-se
perfeitamente adequada"~ convivência com a produção ca"

"pitalista, chegando eventualmente ~ para ~lguns autores
apenas - a configurar um modo de produção novo, articu-

- " (2)lado ap modo de produçao capitalista. No entanto,
a homogeneidade conceitual e teórica não e o traço que
melhor caracteriza esta ~inha de raciocinio, dado que
encontramos distinç~es marcantes, quanto ~ conceituação,"

- -- (3)ou nao, deste novo modo de produçao.

Neste sentido, nOSSa intenção primeira e
de efetuar um retrospecto destas discussões acadêmicas,
procurando delimitá-las com precisão, de modo a
cer-nos os subsidios necessários a elaboraçio da
da etapa do plano de trabalho, que constitui-se

:forne
segl,ln
numa

proposta analitica alternativa, em relação ~s que deno-
minamos 'clássicas'. Tal proposta inspira-se especific~
mente em conceitos emitidos ~or diversos autores, preE..
cupado s em demonstrar, "teor í. ca e empiri camen te, que e-
xiste um espaço a ser ocupado pela produção familiar
mesmo no seio de uma economia capitalista. A fase final
contém algumas observações sobre a agr.icultura brasilei
ra, nas SuaS regiões mais avançadas, de modo a ilustrar
mos as hipóteses construídas ao longo do trabalho. Não
temos a pretensão de efetuar uma análise empirica inov~
dora, a partir deste referencial teórico que propomos.
Acredita:mos que a abundância dedados existentes é sufi"
ciente para lograrmos nossa meta. Assim, sendo
remeteremos com freqUência a estudos desta"natureza, na

(2) Não procurámcrs, deliberadamente, aprofundar ~st~
questão, pois a bibliografia a seu respeito e vas-
tissima, porém não diretamente ligada ao tema deste-
trabalho. Uma, das muitas referências que podem ser
feitas, encontra-se na cOletânea, encabeçada por
Sereni (1974).

(3) Cf. Shanin, T. (1980), ou ainda, a discussão sobre
o feudalismo no Brasil, em autores como Prado Ju-
nior (1976, 1977, 1979), Werneck Sodré (1973), Ran
gel- (1978), Passos Guimarães (1977, 1979).
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medida em que suprem-nos das informações necessarias.

Quanto as duas outras razões que citamos
anteriormente, as evidências empiricas sobre a pre-
sença de relações nio capitalistas de produç~o nas
regiões como O Centr6-Sul, ou o Sul propriamente di-
to, s~o inúmeras, verificando-se inclusive sua perma-

A " h" t'" (4) 't t d "nenCla lS orlcs, como raço marcan e e sua 1m
portância. Finalmente, as per spec.tí.vas que apr-e sent ajg

se, para a agricultura destas regiões, dependem fund~,
mentalmente das opç~es de politica econ6mica que lhes
serao destinadas. Neste sentido, a compreens~o do es,
t~gio atual de seu desenvolvimento representa uma ne-
cessidade que cionsideramos fundamental" na medida em
que servir~ de base de apoio ~ formulaç~o desta ou da
quela politica economica.

Os limites deste trabalho nao restringe,!!!
se apenas a an~lise empir~ca, abrangem igualmente de
terminadas questões teóricas. Por um lado, n~o entra-
remos ,na discuss~o, de modo detalhado, sobre a diver-
sidade eventual de modos de produção, que poderia si~
nificar a presença da produção familiar. Tal discus
são afastar-nos-ia demasiadamente de nosso objetivo
principal, deixando inclusive de contribuir, de ma
neira mais decisiva, para enriquecer o trabalho. Por
outro, nossa an~lise ser~ propositalmente circunscri-
ta aO Brasil, sem que aprofundemos, pelos mesmos moti
vos, as relações entre o desenvolvimento da,produção
familiar e a acum~lação de capital no plano interna -
cional. Não estamos afirmando que os dois movimentos
sejam independentes, estanqu~s. Pelo contr~rio, o pr~
cesso de desenvolvimento do capitalismo no Brasil en
contra-se submetido ;s determinações dos paises ple-
namente capitalistas, o que afeta,'de modo mais ou me

(4) .Cf., entre butros, o trabalho de Graziano da Sil-
va, sobre a produção de subsistência, no Brasil,

.no periodo 1967/72, além dos exemplos citados por
Prado Junior (1977).
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nos acentuado t praticamente qualquer elemento da 'dinâmi-
ca·interna de desenvolvimento. Todavia, consideramos ne
c~ss~rio firma~, inicialment~, nossos conhecimentos so-
bre a temática proposta, dado que relaci'On~-la com o mo
vimento decapitaI mundial implic~ em adentrar um .terren~
bem mais com~lexo, que inscreve-se igualment~ nas nossas
preocupaçoes, , -poremnao de imediato.

Sua primeira parte consistir~ numa avaliaç~o
da produç~o t~6rica existente, sobre a agricultura brasi-
leira, dividida em dois capitulos. O prim~iro retomar~ as
análises ~ue procuram explicar o processo de penetraç~o.
do'capital no campo, reçonhec~ndo. contudo a permanencia
e recriaçio.de formas hibridas de produçio, embora como
uma 'anomalia' deste processo. Em meio a esta corrente,eg
contramos alguns autores preocupados em atestar uma terta
funcionalidade da produç~o familiar, em relaç~o ~ acumu
lação capitalista. Este papel adviria basicamente do ca-
ráter não. capitalista destas unidades produtivas, respon~
s~veis pela produç~ó de g~neros' alimenticios b~sicos - a
queles que fazem par~e da reprodução da. força de traba
lho -, o que significa financiar a acumulação de c~pital
no setor industrial, e de serviços. Pára alguns, isto re
presenta urna ni tida .9..ebilidad~do capitali smo, debilidade
esta que consiste e~não conseguir transformar estas rela
ções de produç~o em relações puramente assalariadas. Para
out~os, trata-se de uma politica econômica especificamen-
te posta em pr~t~cat com tal fi~alidade implicita em ·seti
bôjo. ~al politica.privilegiaria a acumulação 'd~ capital
nos setores industrial e t~rci~rio, como résultado da in

. ,
sérção do Brasil na nova divis~o internacional do traba-
lho (pós - 1945) e do pr6prio movimento ássumido p~la in
dustri~lizaçio, como conseqU~nciadireta desta .inserção~
Ne~t~ bloco de .n~lises, incluem-se a~nda remanesçentes
de u~ tradicion~l debat~ te6rico sobre a pres~nça even

·tual do feudalismo no Brasil; por~m;' o ~aráier superado
deste debate, e da caract~rizaç~o qne dele decorre~ para
a produçã~ familiar, será posto 'em rél~vo pelos pr-opr-Lo s

autores cujo trabalho global acentua a quest~o da funcio-·
nalidade.
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No segundo capitulo, abordaremos os autores
que procuram generalizaç~es inevit~veis e irreversiveis
do assalariamento à esfera agricola. O fundamento histó-
rico desta corrente assenta-se na i~pulsão que toma a a
cumulação capitalista no segundo pós-guerra, dando ori -
gem a maciça inversao de capitais nos setores d~retamen-
te ligados ~ agricultura, quando não na própria agricul-
tu~a, configurando então as ·'agroind~strias', com pod~
res que transcendem as fronteiras de seu pais de origem.
Este fenômeno desencadeia uma série de abordagens centr~
das sobre os mecanismos de crescimento destas empresas
que expressam a internacionalização do capital e, fre
qUentemente, a transformação radical de certos setores
da agricultura, até então completamente dominados por
formas não capitalistas. Muitos ·são os autores que ne -
gam a viabilidade da perman~ncia, ou mesmo da criação,de
formas não capitalistas: para estes, generaliza-se à a-
gricultura o mesmo conjunto de relaç~es de produção que
na ind~stria, predominando então o trabalho assalariado
e condenando ao desaparecimentoas demais relaç~es de pr~
dução. Tal vertente frutificou no exterior, e igualmente
no Brasil, com relevantes expoentes. Sua importância
patente, inclusive para o debate sobre as perspectivas
da agri cultura brasileira, embora não deixe de comport ar.

,
e

uma série de elementos question~veis, que
colocar em evid~ncia.

procuraremos

Na segunda parte do trabalho, partimos para
uma proposta anal!ti6a alternativa, que visa a ela~ora -
ção d~ um quadro de refer~ncias teóricas, apropriado p~
ra a compreensão do ·papel da produção familiar numa eco
nomia capitalista. Esta parte divide-se em três cap!tu
los, iniciando com uma avaliação da obra de ChaYanoJ~)um
marco de refer~ncia que imp~e~se quase que obrigatoriamen
te, dada sua riqueza, seu c~r~ter de p~oneirismo de cer
to modo, e as perspectivas teóricas que abre, a partir
das criticas que enseja. Ademais, raramente encontra -se
uma investigação sobre este tema que prescinda deste au
tor, embora as refer~ncias que lhe sejam feitas nem sem

Utilizamos a edição norte-americana, que e a mais
completa, depois do original em russo.· Cf. Chayanov,
1966.
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pre parecem apreender devidamente o significado profundo
de que se reveste, mormente no plano macro-econ~mico. A
necessidade de uma releitura de Chayanov, a partir das

- ~concepçoes macro-economicas que propoe, altera de certo
modo o sentido de sua an~lise micro-econ~mica da unidade
familiar de produç~o, permitindo identificar com mais c~
reza seus limites e suas .proximidades das insufici~ncias
dos modelos neo-cl~ssicos.

Numa etapa posterior, trat amos de anali sar
em detalhes algumas da novas conceituações, a que aludi
mos mais acima. Dentre estas, ressaltam tentativas de re
tomar o esquema original de Chayanov, enriquecendo-o, me
diante a inserç~o de novos conceitos, principalmente no
que diz respeito à configuraç~o 'da produção familiar co-
mo representativa do esquema marxista cl~ssico de prodE.
ção simples de mercadorias. Adernais , ao levar em conside

-raçao este esquema, chegamos a uma periodização especifi
, -

ca do modo de produção capitalista, pouco desenvolvida
pelos autores preocupados com a funcionalidade da produ-

-çao familiar, e totalmente marginalizada pelos demais.
Tal periodizaç~o fundamenta-se nos dois momentos essen -
ciais da produção capitalista, a saber a fase de submis
s~o formal do trabalho ao capital, e a fase de submissão
real do trabalho ao ,capital, conforme fundamentara
Marx(6).

Esta perspectiva revelou-se bastante rica,
do ponto de vista conceit~al, na medida em que favoreci~
de imediato, uma série de relações entre a produção sim
pIes e a produção capitalista, tomadas como partes de u-
ma mesma totalidade - o modo de produç&o capitalista. A
lém disso, o aprofundamento de conceitos importantes, g~'
ralmente ignorados, como a diferença entre tempo e prodE.
ção e tempo de trabalho, permitiu apreender de modo mais
abrangente as causas e conseqUências da persistência de

(6 )
,-

Utilizamos a ediç~o norte-americana, que e a mais
completa, depois do original em russo. Cf. Chayanov,
1966.
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formas n~o capitalistas de produç~o, no seio do capita-
lismo já desenvolvido.

A dificuldad~ maior com que nos deparamos
foi justamente a ausência de formulações teóricas que
proporcionassem uma compreens~o integrada destes
conceitos, tarefa à qual nos dedicamos ent~o, e
resultados básicos aparecem na última parte do

,varios
cujos

traba-
lho, onde empreendemos algumas reflexões sobre dados em
piricos da agricultura brasileira, nas regiões ja espe-
cificadas.

Nossa pretens~o, a nivel teórico, reves -
tia-se da necessidade de uma abordagem que integrasse u
ma s~rie de conceitos dispersos, num corpo teórico su
ficientemente dotado de poder explicativo, para atender
nossos propósitos. Ou seja, discutir efetivamente se a
produç~o familiar poderia persistir nas regioes que es-
colhemos para fins exemplificativos, ou se viria a desa
parecer, conforme prognosticam muitos autores. Claro es
tá que esta última etapa teria forçosamente que fazer
alus~o à politica econômica vigente, bem com~ a uma aI
ternativa, na qual a produç~o familiar viria a desempe-
nhar um papel de relevante importincia. A alternativa a
presentada não constitui-se numa proposta de cunho peE.
soaI. Antes, reflete o debate atualmente em curso sóbre
a quest~o, e reflete os imperativos de uma redefini-
çao do papel da agricultura na acumula~ão d~ capital
posto que, sua contribuição presente parece ter alcanç~
do um certo grau de esgotamento, segundo análises alter
nativas sugeridas pelos autores estudados. Não negamos
a hipótese de que, certamente, outras alternativas pod~
riam ser formuladas, contendo todas elas uma redefini
ç~o da participação da produção familiar. Mantivemo-nos
apenas nesta, nã medida em que, a nosso ver, melhor 'ex
plicita seus própriosI.undamentos, al~m de espelhar com
fidelidade acurada a dinimicáda atual fase de desenvol
vimento do capitalismo no Brasil.



CAPíTULO I

o DEBATE TEÓRICO SOBRE A AGRICULTURA BRASILEIRA:

ASPECTOS FUNDAMENTA.IS

1.1. Introdução

Conforme afirmamos na Introdução, nem todas
as análises empreendidas pela economia politica comtemp~
ranea desembocam forçosamente na conclusão - ou, na arma
dilha talvez - de que o trabalho assalariado generaliza-
se inevitável e irreversivelmente à agricultura. Nem mes
mo que as diversas formas de produção existentes nesta
~ltima acabam por submeter-se diretamente à dominação do
capital, deixando portanto de existir como formas de pr~
dução não capLt eLíst as.

,O objetivo que perseguimos aqui e justameE,
te de colocar em evidência a relev~ncia da contribuição .
de certos autores que, . escapando à armadilha referida ,
acabaram por fornecer explicações aparentemente mais con
sistentes com a realidade do desenvolvimento capitalista
na agricultura brasileira.· A própria abrangência de suas
análises situa-se diretamente a partir de duas grandes
questões que, por assim dizer, constituem todo o p.ano de
fundo da discussão: 1) existe uma concordância de inte-
resses entre os grandes proprietários fundiários e o im
perialismo (capital estrangeiro), no sentido de ambos a-
girem contra a modernização da agricultura brasileira?
2) como estabelecer, portanto, a questão da reprodução
ampliada do capital no Brasil, a partir das relações en
tre impe~ialismo, acumulação e reprodução de capital nas
diversas esferas de produção, dentre as quais, a que nos
ocupa especificamente, a agricultura?

Convém ressaltar de . ( .l.n1.C1.O que o eixo de a-
nálise pertence aqui a um universo conceitual ~elativa. -
mente diferente daquele que será abordado no pr~ximo ca

cpltulo, onde trataremos de autores que, partindo do pro-



cesso de internacionalizaç~o do capital, reconhecem a
submiss~o da'economia bra~ileira a este processo, o
que significa diretamente a generalizaç~o do
assalariado no campo.

trab.alho

Dizemos que o universo conceitual e di
ferente neste caso, pois a preocupação genérica dos
trabalhos que analisamo~ a s~guir, reside não particu-'
larmente nesta ou naquela esfera de produção, mas nas
condições gerais que viabil~zariam a dominação do modo
de produção capitalista naS front~iras brasileiras,n~o
marginalizando o fato desta dominação não produzir-se
por igual, mas conforme as contradições que lhe Sao
intrinsecas, e dadas as peculiaridades da formaç~o so
cial brasileira. Neste sentido, o papel desempenhado
pela agricultura no processo de reprodução ampliada do
capital assumiria provavelmente caracteristicas distin
tas daquelas mencionadas por Mueller, Sor j, Gu í.ma raes ,
etc, como veremos adiante.

1.2. Latinfúndio e Capital estrangeiro

Dentre as várias tentativas de explicação
conhecidas, uma que exerceu sem dúvida um papel cen-
tral foi aquela proposta por Caio Prado Júnior, num de
bate onde procurou colocar as linhas gerais ,necessa-
rias a superação da discussão clássica, entre a presen
ça de feudalismo ou não na economia brasileira. SeguQ
do Prado Jr., nãfr s~ pode ,confundir ou identificar la
tifúndios com feudos, porque a grande propriedade ter
ritorial da época coloniãl não' s~ constitu{a sobre uma
economia e uma classe camponesa, mas sobre a base eS-
cravista da plantation. Pode ter havido ocorrência de
economia de subsistência, com caracteristicas campon~
sas, mas que se restringiram a setores sec~ndários,sem
generalizar-se. Uma cQisa é a propriedade agrária es
cravista ligada ao mercado 'externo, e outra é a
priedade capitalista de modo geral, mais voltada

pro-
para

a economia interna. Uma ressalvá feita pelo ,autor e
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que o fato da grande propriedade estar ligada ao merca-
do externo n~o define todos os seus elementos estrutu
rais, principalmente no que se iefere ~s relaç5es de
produção. Na realidade, a propriedade agropecuária rea
liza-se predominantemente nas grandes áreas concentra -
das, embora isto nao seja suficiente para atribuir a um
latifundiário um caráter de classe diferente da burgu~
sia. Este ~ um empresário da grande produção,
balhadores que nela trabalham são empregados e
poneses, no sentido de produtores aut~nomos e

(1)rios.

e os tra-
nao Cam
parcelá-

Os pólos principais da estrutura social do
campo brasileiro não são o latifundiário ou o proprie-
tário ,senhor feudal, ou semi-feudal, mas o empresario
capitalista e o trabalhador empregado, assalariado, ou
assimilável,econ~mica e socialmente ao assalariado em
geral. Assim ~ que para Prado Jr., parceiro e meeiro
são formas disfarçadas de assalariamento, mas não .for-
mas de trabalho camponês, ou não capitalistas de todo
Ao examinar o conceito de empregados, por exemplo, o au
tor procede pela análise das formas de submissão pe~
soaI, no sentido juridico desta relação, como que procu

,-rando reduzir diretamente todas as formas 'hibridas' . a
formas capitalistas.

Faz-se sentir em todo este quadro, o peso
da chamada herança colonial. A especificidade do Bra-
sil, no que tem de capitalista, tem SUa origem na aboli
ção da escravatura, após a qual a grand~ m~ioria. trans

.formou-se em trabalhador iivre, continuando empregado
no mesmo tipo de estabelecimento rural (fazendas, eng~
nhos), cujo ritmo produtivo e cuja estrutura eco~~mica
não chegaram a sofrer modificaç5es mais. significativas.
Neste sentido, para Prado Jr., a abolição da escravatu-
ra represeritou o ponto final de um processo - o de pene
tração' do capital na economia nacional - já que os de-
mais elementos estruturais.'eram de natureza eminente -
mente mercantil. Este aspecto é fundamental para mos

(1) Pr ado Jr . (1976 )
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trar que, diferentemente do ocorrido na Europa,
via entraves feudais à penetração do capital no

-nao ha
terri

tório brasileiro. Aqui, o capital teve campo aberto p~
ra consolidar-se, a partir do momento em que as rela-
ções de trabalho foram convertidas em .relações assala-
riadas. Mesmo no Nordeste do país, a abolição provovou
o colapso na produção do açúcar, mas este colapso ja
se houvera iniciado antes da abolição (1888). Donde u-
ma tese importante: as sobrevivências escravistas (res
tos semi-feudais), longe de se terem constituído em
obstáculos aO processo de desenvolvimento do capitali~
mo, lhe ~em sido altamente favoráveis, pois contribuem
para a compressão da remuneração do trabalho, amplia~
do com isso a parte da mais-valia, e favorecendo a acu

- . . , (2)muLa ç a o c ap Lt a La s t a • '

Mas, adverte o autor, é incorreto deduz~
se daí que tais reminiscências escravistas serão elimi
nadas pelo simples processo de difusão das relações ca
pitalistas, do mesmo modo que não se pode ter como ló
gico uma melhoria nas condições de vida da população
rural, sobre a qual pesa justamente um forte ranço de
tradição escravista. Para Prado Jr., a generaliza -
ção do assalariamento empobrece o trabalhador rural,e,
em certos casos, seria mais vantajoso que continuasse
a receber pagamento em espécie do que tornar-se assal~
riado. A outra justificativa a esta afirmação r€side
no fato de que a produção capitalista reduz progressi
vamente o espaço dedicável ao plantio de subsistência,
fazendo com que o salário. seja gasto justamente naqui
lo que não era pra~icamente pago, anteriormente.

Na realidade, a chamada herança colonial
deriva da inserção especifica da economia brasileira "
no cenário econ~mico mundial, uma economia primário-e~
portador~, voltada para o atendimento "das necessidades
dos paises centrais. Mesmo sendo uma economia capita-
lista, a economia brasileira é marcada por um fraco d~
senvolvimento de suas forças produtivas e por um bai

( ,. •.•. ,xo Dlvel tecnologico. A dependencia do Brasil se da ao'

(2) Prado Jr. (1977)
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nivel do comercio exterior e do sistema financeiro, o
suficiente para Prado Jr., conceituar uma nova forma de,
colonialismo. Embora haja relações de produção não-capi
talistas, estas coadunam-se perfeitamente com os inte
resses prbprios dos setores j.~capitalistas da econo-
mia, que, por seu próprio desenvolvimento, colocarão as
condições necessarias para a superação dos
do antigo colonialismo.

vestigios

Do ponto de vista da estrutura de
no Brasil, Caio Prado Jr., contesta a validade

classes
explica

tiva do modelo de classes da China, mecanicamente trans
posto para a economia brasileira por alguns autores. Se
gundo tal modelo, teriamos, resumidamente, uma classe
de latifundi~rios (correspondente aos senhores feudais
da Rússia csarista), uma burguesia retrógada ligada
aos latifundi~rios e, junto com estes, aliada ao impe -
rialismo, além de uma burguesia progressista, eventual
aliada do campesinato e do operariado, ou seja, uma bur
guesia nacional; finalmente, constam desta tipologia,
o proletariado e as formas híbridas a ele assemelh~veis.
O que Prado contesta é a existência de uma burguesia na
cional anti-imperialista, na medida em que sempre foram
os comerciantes portugueses que monopolizaram o ,comer
cio e que, depois da abertura dos portos, juntamente
com seus colegas franceses e ingleses, se
à sociedade brasileira (burguesia urbana).

integraram
Não encon-

traram pela frente obstáculos decorrentes da presença
de formas não-capitalistas, ou incompativeis com o ca
pital~smo posto que se tem-capitalismo no Brasil, a
partir de 1888). A ordem econômica nacional de então
j~ continha em seu bojo as premissas do capitalismo
por causa das atividades mercantis voltadas para o ex
terior. Deste modo, trata-se de uma classe burguesa na
cional, coesas, homogênea, que não se encontra minada
interiormente por contradições em seus interesses como

·classe. Antes, é preciso admiti~ a existência de um
forte grau de integração entre os setores agr~rio e
industrial.
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Nelson Werneck Sodré propoe um esquema ana
, , \.. .

litico que contem algumas diferenças interessantes, ~m
r~laç~o a Prado Jr. Para este autor, verifica-se no Bra
sil uma persistência de relações feudais e semi- feu-
dais, como conseqUên~ia da longa dominaç~o exercida p~
los Estados imperialistas sobre o Brasii. O desenvolvi
mento industrial, com o conseqUente aprofundamento do
capitalismo, poderia representar uma saida para
ver a quest~o da subordinaç~o ao imperialismo.

resol-
Ocorre

que a burguesia nacional entra em choque com os interes
ses imperialistas ao tentar promover este desenvolvime~
to industrial, ja que para ambas as partes, a quest~o
b~sica consiste no controle do mercado interno. A maior
dificuldade entretanto é que a predominância da econo-
mia de exportaç~o sobre a economia voltada para o merCa
do interno favorece os monopólios estrangeiros, que e-
xercem influência direta sobre o aparelho de Estado, e
obstam a corrida da burguesia para um desenvolvimento
'aut~nomo'. A revers~o do processo faz com que o imp~
rialismo procure controlar o mercado interno, nio mais
bastando-lhe a aliança com os latifundiários exportado-
res. No entanto, do mesmo modo que para Prado Jr~
há uma contradiç~o de interesses entr.eburguesia

-nao
nacio

nal e imperialismo, mas uma debilidade daquela
a este último.

frente

Como se recorda, as colocações de Sodré
e Prado Jr., situam-se no auge de um debate sobre a re-
voluç~o de 64, as condições existentes ou nao para a
passagem d~ economia brasileira para o socialismO, e as
medidas a tomar concretamente neste Caso. Neste sentido,
todas as colocações sio permeadas por este 'debate" (na
realidade, uma autêntica confrontaç~o de programas p~
litico-partidários), do qual nos afastamos proposital -
mente, por n~o constituir parte necessaria de nossQ tra
.baiho. No entanto, permaneceria incompleta a retomada
bastante rápida que fizemos das colocações dos dois au
tores, se deixassemos à margem sUas.análises sobre a
quest~o da propriedade da terra, principalmente lembran
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do que constava dos programas em questão, uma proposta
de reforma agrária. Ademais, liga-se diretamente à pr~
blemática do desenvolvimento do capital no campo, e
das modalidades que assume, o que nos interessa direta
mente.

Historicamente, o processo de colonização
sofrido pelo Brasil colocou a predomin~ncia do monopó
lio da propriedade da terra, ou seja, existiam as con
dições para o processo clássico de concentração da pr~
priedade. Este processo ~ visto como conseqtl~ncia da
implantação de empresas capitalistas, na expansao de
fronteira agricola. Para Prado Jr., a grande propried~
de subordina todas aS demais relações de produção na
agropecuária, em particular aquelas em que se inclui a
pequena propriedade. As terras de melhor qualidade pe~
tencem aos latifundiários, os pequenos empreendimentos
contentando-se com aS terras menos favorecidas, dadas
inclusive as relações politicas predominantes. são os
latifundiários que produzem mercadorias altame~te favo
ráveis, enquanto que os minifúndios produzem generos
de subsist~ncia para populações locais. Em suma, a pro
dução que tem mercado para realizar-~e é a produção
dos latifundiários, mas a dos minifúndios é, na verda
de, secundária, pois não está ligada ao setor
da economia, que e o predominante. Ou seja, o

externo
campesi

nato ~ inexpressivo por não integrar-se à economia de
mercado, e constitui uma atividade secundária para a
economia como um todo.

Esque~aticamente, temos que a grande pro-
priedade (empresa agromercantil) determina as relações
de produção, capitalistas ou não. A pequena propried~
de é condicionada pela rentabilidade da"grande, já que
sofre, a,partir dela, a determinação de suas relações
de produção, bem como a extensão de sua rentabilidade
ec.o nomd ca ; Deste modo, a generalização do trabalho
assalariado não depende da pequena produção - onde pr~
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domin~m formas hibridas de produ~~o - mas do desenvolvi
mento da produç~o da grande empresa ru~al, qu~ dita a
din~mica do mercado rural.

A figura da 'empresa rural' assume papel
central na análise que desenvolve também Passos Guima-
rães, principalmente no periodo pós-1964, quando a poli
tica econ~mica tentou voltar-se para o crescimento do
mercado interno, com a continuidade do processo de subs
tituição de importaç~es e de reiorma agrária. Mas, con
tinua predominante o poder de pressão do imperialis~o,
que pressiona por um aumento das exportaç~es. Assim,são
favorecidos os latifúndios exportadores modernizados,as
empresas rurais existentes. Este panorama representa u
ma continuidade direta da formaç~o históri"ca do setor
agropecuário, caracteristicamente de tipo 'latifundiá -
rio-exportador Na realidade, Passos Guimarães recai
no modelo anteriormente exposto, de aliança entre o la-
tif~ndio e o imperialismo, só que transplantado para a
época do capitalismo 'monopolista'. Um dualismo é que
representa a economia brasileira: um setor latifundiá -
rio-exportador, mordernizando-se, e um outro setor, sem
c6ndiç~es da modernização, o da prod~ç~o para subsist~n
cia, para o mercado interno.

Quanto a configuraç~o das classes, para es
tes tr~s autores, temos que esta proxela da produção p~
ra subs~st~nciA deriva de produtores semi-proletariza -
dos, cuj~ expropriação definitiva não tardaria. Trata-
sede uma tentativa de transposição direta do modelo
das três classes teorizado por Marx, ou seja, uma classe
de proprietários fundiários, o proletariado e a "burgue-
sia industrial (nacional ou estrangeira), modelo este
que f~ra descrito para uma sociedade onde o capitalismo
estivesse plenamente desepvolvido. Se compararmos estas
colocaç~es com aquelas que serão apresentadas no próxi-
mo capitulo, não encontraremos diferenças signif~cati -
vas, já que se assume, em ambos os casos, que o capita-
lismo é de tal mo~o predominante, que as relaç~es de
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produção -nao -capitalistas sao vistas como residuais, sem
a mlnima condição de influir no curso do desenvQlvimento
do capitalismo.

Para outro autor, ( 3 )como Bran t , a conclu
- ,sao geral e basicamente a mes~a. Embora seu objeto d~ e~

tudo seja outro (a periodização dos movimentos de migra-
ç~es rurais-urbanas); não dei~a de fazer algumas coloca-
-çoes importantes, sobre a generalização do trabalho as

salariado na agricultura brasileira, Diz ele que, "por
certo ainda falta muit~ para que a organização' da

agricultura brasileira em termos empresariais modernos
~stéja completamente generalizada. A combinação
grande e pequena agricultura de um lado, e entre

entre
rela

ç~es de produção 'primitivas' e 'modernas" de outro, con
tinua a oferecer o padrão de equilíbrio entre a expansão
da fronteira de exploração econômica do campo, e aS
transformaç~es internas do processo produtivo. Mas, ao
contrário da suposição ingenuamente compartilhada pelos
adeptos da teoria da modernização e pelos da teoria da
revolução democrático-burguesa a completar, não é o imo-
bilismo (ou a resist~ncia ~ mUdança),. prbprio de rela
ç oes "tradicionais", "pré-capitalistás"'ou "semi-feu
dais", que vem caracterizando as áreas rurais brasilei
ras: E, ao contrário do que prognosticava a teoria de
"desenvolvimento de subdesenvolvimento", a miséria cres

-cente entre as massas rurais nao representa um empobreci
mento do campo enquanto tal, mas revela-se como a contra
partida de uma intensa acumulação na agropecuária. De
resto, a persist~ncia e a recriação de relaç~es ~ão as-
salariadas de produção não constituem singularidade das
áreas rurais. Processo análogo ocor~e nas cidades, em
que a produção artesanal e outras formas de economia p~
queno burguesa coexistem e se
ção industrial.II(4)

articulam com a concentra

(3) Brant, V.C. (1975)
(4) Brant, V.C. (1975) p. 3



17

Neste caso, sera a formação do exército in
dustrial de reserva que contribuir~ para a eliminação
progressiva destas economias pequeno-burguesas."No campo
o surgimento dos bóias-frias, diferentemente de outras
situações de desemprego rural, não resulta de modo ime-
diato de modificações na estrutura da propriedade :fundiá
ria (expropriação de camponeses, etc)nem da aparição de
excedentes populacionais frente a escassez de meios de
subsistência, maS de transformações nas empresas agrop~
cu~rias capitalistas, que se livram de sua mão-de-obra
residente, sem que haja possibilidade de outras formas
de emprego rural permanente para a maior parte dos tra
balhadores. Assim, o bóia-fria surge preferencialmente
nas regiões onde a ocupação da terra se completou, de-
pois da penetração da agricultura capitali~ta das gran
des plantações, ou naquelas em que um processo de concen
tração de propriedade territorial tenha precedido a in-
tensificação da produção agropecu~ria. De uma forma ou
de outra, porém! estas regiões mostram o futuro das d~-

. ,,(5)ma a s ,

Ot~vio Ianni chega, em linhas gerais, aOS mesmos result~
dos. Diz ele que a grande empresa agropecuária,pecu~ria,
agricola, ou agroindustrial, se torna uma expressão fun
damental da economia politica no campo. É ineg~vel que
a pequena e média empresa continuam a subsistir. Inclusi
ve podem tornar-se, como de fato se tornaram, elementos
importantes da expansão das atividades rurais (... ) Ao
lado destes desenvolvimentos, no entanto, expande-se a
grande, empresa. Mesmo porque ela r~cebe apoio e estimulo
economico e politico do poder estatal, por intermédio de
entidades p~blicas tais como o IAA~ SUdam, Basa, BB, e
outras. Ocorre que o Estado propicia novos canais'de a-
tuação (ou dinamiza os preeXistentes) do ·capital indus
trial na economia rural: agricola, pecuária, extrativa
ou agroindustrial. Em boa parte, aS transformações havi-
das e em curso no mundo rural, mostram corno a indústria

(5) Brant V.C. (1.975), p , ), grifo nosso.
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subjuga
,,(6)po ,

e modifica as condições de produção no cam

1.3. Estado e Reprodução Ampliada do
tal

Capi-

Todas as análise que retomamos neste capit~
lo, convergem, a grosso modo, para a questão do chamado
'tripé': empresa nacional de grande porte, Estado e em-
presas multinacionais, sendo que o Est~do é tido como o
agente que viabiliza as condições de desenvolvimento- do
capital no campo, com as limitações impostas pelo impe-
rialismo. Dois são os pblos que marCam clarament~ estas
análises: ou o Estado é agente do capital em geral (fa-
se ~ fraqueza da burguesia nacional), ou mostra-se inca
paz de realizar suas funções básicas, isto é, de favor e
cer uma acumulação de capital auto-sustentada, na medida
em que promove a desnacionalização da economia.Dialetic~
mente, em suma, o Estado favorece a integração da econo-
mia nacional nos circuitos internacionais da acumulação
mundial, enquanto contribui, simultaneamente, para sua
marginalização, ou seja, para a manutenção de sua debili
dade em ter~os de geração e realização do excedente. Co
mo se nota, a problemática da reprodução ampliada é col~
cada em termos de realização do capital, condicionada p~
la esfera da circulação prioritariamente, o que gera uma
distorção em termos anallticos, dado que o processo de
produção e circulação do capital deve ser analisado como
uma totalidade, e não sob suas manifestações parciais.

No qu~ tange especificamente o setor ,agri
cola, o Estado é visto como promotor do financiamento da
produção e da comercialização, aprofundando, ainda que
de modo restringido, as relações de produção capitalis -
tas de modo desigual, a nivel nacional. A causa maior dis
to reside basicamente na relação entre Estado e imperia
lismo, que obstaculiza um processo de desenvolvimento a~
tônomo da economia nacional, e, portanto,da esferaagri-
cola.

(6) Ianni, O. (1971)
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Na verdade, podemos afirmar que a problemá
tica que situa-se por trás de todas estas colocaç~es, e
a quest~o do financiamento da acumulaç~o, dos investi-
mentos, sendo este o elemento central a ser esclarecido,
se .quisermos apreender os limites da generalizaç~o das
relaç~es de produç~o capitalistas no Brasil em geral, e
na agropecuária, especificamente. Em outros te~mos~ tra
ta-se de investigar de que modo a mais-valia gerada in-
ternamente (no Brasil) permanece no mercado interno, ou
é transferida para os circuitos internacionais do capi~
tal, considerando-se a especificidade da inserção do
Brasil na divisão internacional do trabalho. Esta moda-
lidade analitica deveria permitir compreender a desi
gualdade setoríal entre indústria e agricultura, pólos
com din;micas diferentes de acumulaç;o e r~alização de
capital. Ou, compreender a questão d~ proporcionalida~e
entre os principais departamentos, isto é, o Departamen
t~ I produtor de bens de capital, e o Departamento 11,
produtor de bens de subsistência. No caso presente, exa
minaremos as teorizaç~es desenvolvidas recentemente por
alguns autores, que nos parecem ser aS mais relevantes
para o objetivo do nosso trabalho. Será todavia necessá
rio efetuar um certo 'desvio' relativamente grande, em
relaç;o ~ análise que conduzimos até aqui, na medida em
que as explicaç~es· fornecidas s;o complexas e não podem
ser expostas de modo fragmentário, sob pena de invali -
dar-se seu poder explicativo.

Um dos autores que melhor. procurou eviden
ciar as relaç~es entre o financiamento da acumulação Ca
pitalista e os limites a repr~duç~o do caPital (reprod~
ção das relaç~es capitalistas de produção), é v. de Oli
veira, no seu trabalho de 1977, onde procura·retratar
~s especificidades do caso brasileiro,· au, daquilo que
çlenomina, de "realidade dos oligopólio~.,,(7) Não haver~

(7) Oliveira, F. (1977). Neste trechoJ procuramos basi-
camente reconstituir o esquema teorico apresentado
no capitulo I: "A emergência do modo de produção de
mercadorias: uma interpretaç;o teórica da economia
da República Velha (1889-1930).11.
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mos de nos deter sobre todo o periodo que e compreendido
na sua an~li~e, mesmo porque trata-se de nela buscar os
elementos que nos permitem situar a genese da atual es-
trutura da economia brasileira.

Refazendo um percurso histórico a
da República Velha, o autor mostra que a economia

partir
desta

aproveitar~ tanto da tend~ncia ~ profunda inserçio do
Brasil no padrio de divisio internacional do trabalho vi
gente, quanto da transformaçio operada nas relações de
produção. Reconhece ele que a continuidade da expansao
economica, cujo apogeu d~-se nos anos 30 com .os resulta
dos da produçio e exportação de café, foi assegurada
principalmente pelo segundo elemento, ou seja, pela pa~
sagem do trabalho escravo para o trabalho assãlariado
coadjuvada pela perda de autonomia das unidades produti
vas, paralelamente ao advento de um quase-campesinato,em
decorr~ncia disto. O custo de reprodução da força de tra
balho é rebaixado, o que mostra que a especificidade da
acumulação de capital no Brasil, reside no fato de que ~
la representa "uma reserva de acumulação primitiva da ex
pansao do sistema cap i,tali sta mundi a1.,,(8 )

Deste modo, é possivel a Oliveira aprese!!,
tar o problema todo da forma que segue: "o aburguesame.!!.
to da economia brasileira dependerá em última inst~ncia,
pois, da qualidade do controle do excedente, assim como
quantidade ou volume do excedente que passa a ser contr~
~ado.,,(9) Em outros termos, os cafeicultores tinham con

.dições virtuais de acumular ,.mas não de realizar- o capi-
tal que detinham. O que faltava ~ classe burguesa-agrá -
ria era justamente o controle do excedente, isto é,· de
sua realizaçio, apesar da magnitude deste excedente, ja
produzido por um força de trabalho livre naquele momen -
to. Como é essencialmente a CITY que é respons~vel por
toda a intermediação comercial e financeira atinente ao

(8) Oliveira, F. (1977), p. I) (A Economia •..)
(9) Oliveira, F. (1977), p. 14 (A Economia ..• )
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,
pais, Oliveira afirma que lia abolição potencializa a a-
cumulação e o crescimento, e a intermediação comercial
e financeira contribui para fazer abortar o avanço da
divisão social do trabalho interno e ne~ar o processode

- . (10)acumulaçao e cresclmento." A viabilidade de acumu
lação interna residira, portanto, no incipiente proce~
so de integração das unidades produtivas e da formação
de um quase-campesinato, derivado da agricultura de su~
sistência. A t~nica geral deste quadro era a seguinte:
"O nivel de renda global permanecia constante, mudando
apenas a sua forma. Mas, isto sim, a passagem para o
trabalho assalariado expulsou para fora dos custos de
produção do café a manutenção da massa de trabalhadores
(ainda que a produção dos bens de subsistência possa
ter permanecido dentro das fronteiras do l~tif~ndio);no
proceder-se a esta mudança de forma de produção dos
meios de subsistência, procedia-se, concomitantemente,a
uma mudança de conte~do fundamental para a existência
de um novo modo de produção de mercadorias, pois antes,
ainda que existisse,' a produção de subsistência pelos
pr6prios escravos não fundava nenhuma troca., Mesmo no
caso geral da agricultura brasileira, da persistência
de uma fraca monetarização das relações de troca - fenô
meno largamente existente ainda hoje - a própria reite
ração das relações de troca acaba por escolher uma mer
cadoria padrão que se metamorfoseia em dinheiro: virão a
ser o sal, o querosene, o pouco vestuário e calçado, en
fim, elementares artigos da cesta de consumo dos novos
produtores da agricultura de subsistência, que quase t~
mam o lugar do dinheiro nas novas relações de troca - o

arquiconhecido esquema dos "barracões" da zona açucarei
ra do Nordeste e das zonas do colonato no sul. O impor-
tante é que também ,esses elementares produtos não -sao
nem produzidos pelas unidades de agroexportação, nem p~
las unidades da chamada agricultura de subsistência, o
que forceja a dLf er en cí aç ão da divisão social do traba

~ ,,(lI)lho em outros s.e grne n t o s do sistema economico.

(10) Oliveira, F. (1977), p. 15 (A Economia ) .

(11) Oliveira, . F. (1977), p. 15 (A Economia
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Esta longa citaç~o permite-nos compreender,
por um lado, o processo dial~tico de diferenciaç~o .do
campesinato - ou da classe trabalhadora rural, se pref~
rirmos - juntamente com o bloqueio, determinado pelo im-
perialismo, do aprofundamento interno do capital. Na rea

'"

lidade, a análise de Oliveira n~o procura acomodar-se
a um padr~o lógico-linear de enquadramento dos elemen
tos classicamente empregados para explicar o caso do Bra
sil, antes procura estabelecer as contradições geradas
pelo desenvolvimento do capitalismo em condições especi-
ficas, cuja herança n~o ~ feudal mas colonial, e que so
fre transformações qualitativamente significativas a par
tir da criaç~o do trabalho livre e da geraç~o de um ex-
cedente especificamente capitalista. Todas as diretrizes

(' ...., -de polltica economica da epoca refletirao nitidamente
esta co~posição de forças, onde predomina o papel da in
termediaç;o comerciai e financeira (da esfera da circula
ç~o, novamente). A produção-acumulação interna realiza-
se inteiramente sob a forma de divisas estrangeiras, que
tem que ser preservadas (para que se possa realizar pl~
namente um circuito que Oliveira esquematiza como sendo:
produção-financiamento-comercializaç~o-acumulaç~o-pradu-
ção). Ademais, a politica econ;mica acaba por reduzir-se
~ politica cambial, refletindo esta os conflitos de inte
resse no seio da classe dominante. O problema maior que
emerge ent~o, ~ a "estabilidade das divisas (moeda exter
na) para a formação da renda interna dos agr-Lc uLtor-e s e
financiamento da comerciàlização externa dos prod~tos a

'. (12)gropecuarl0s."

A importância da relação entre intermedia-
ção financeira e acumulaç~o interna de capital surge em
toda Sua plenitude por ocasião da primeira fase de subs-
tituição de inportações, onde a condicionante maior ,

e,
por todas as razões mencionadas acima, o baixo custo de
~eprodução da força de trabalho, garantido pela produção

.de subsistência a baixo custo. Mas o próprio processo de

"(12) Oliveira, F~ (1977), p. 17 (A Economia ..•)



23 .

industrializaçã~ vai refletir a internalização do pa-
dr~o de dominação exercido pela intermediação financei-
ra forânea, que, indiretamente, favorecia a concorren _
cia entre os assalariados e a formação de um exérci to
industrial de reserva. No setor rural, forma-se uma bur

. ,guesia agraria, a partir do momento em que o
assalariado é instaurado, sendo que a chamada

trabalho
acumula

ção primitiva terá por fundamento maior a existência de
um quase-campesinato (assalariamento impuro). O funda -
mental a reter é que a não redefinição das relações com
o exte~ior acaba por despotencializar a acumulação e r~
produção ampliada de capital internamente, por recriar-
se um padrão de dependê~cia, agora incluindo em seu bo
jo, uma economia,por assim dizer, capitalista. Mas a
mais-valia gerada internamente (igual aos lucros inter
nos e os lucros mais juros externos) acabava por conti-
nuar a não ser controlada - nem controlável - pela inci
piente burguesia industrial ou agrária," Ou seja, "uma
parcela substancial do produto não podia ser reposta s~
não através dos mesmos mecanismos de financiamento ex-
ternos, por exemplo, a pol{tica de sustentação e valori
zação do café com recursos externos. (... ) Reiteravam-
se os mecanismos de intermediação comercial e financei-
ra externos, que nada tinham a ver com a realização in
terna do valor da produção de mercadorias de setores

- (13)nao-exportadores." Dialeticamente portanto, a pr~
dução agroexportadora acabava sendo negada,' aO mesmo
tempo em que bloqueava-se a maior divisão do trabalho
interna.

Com todo o pano de fundo das transforma
çoes pol{ticas verificadas na década de 30 em mente, O
liveira procura mostrar que transferiu-se para o Estado
a'resolução desta questão do financiamento da acumula -
çao interna, na tentativa de subordiná-la aos intere~.
ses da acumulação industrial, ,o que efetivamente 50 se
ve.r-d f Lcara mais ·tarde. Mas e deste processo todo que 0-

(13) Oliveira, F. (1977), p. 32 (A Economia ••,)
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riginou-se o chamado "feudalismo" das relações agrárias
brasileiras, ou seja, a manutenç~o de duas forças poli-
ticas em embate, mas sem condiç~o de superar a domina
ç~o da intermediaç~o externa, 'sempre presente e predomi
nante na quest~o do financiamento da acumulaç~o. "A bur

')guesia agrária acaba por converter-se numa oligarquia
anti-burguesa, e regionalmente, cada fraç~o da
burguesa terminou por configurar-se nas famosas
quias regionais. (...) No fundo, entretanto, o

classe
oligaE.

mecanis
mo determinante de todo o movimento residia na subordi-

-naçao de toda a economia, de todos os seus segmentos
tanto setoriais como regionais, a forma de produção de
valor da economia agroexportadora e seu xipófago, a in
t di - . 1 f· . t I' (14 )erme laça0 comercla e lnancelra ex érna.

o desdobramento desta análise leva a con-
ceituação do papel que viria a desempenhar, no peri~
do pós-30, a agricultura: !leIadeve suprir as necessida
des de bens de capital e intermediários de produção ex
terna, antes de simplesmente servir ,para o pagamento
dos bens de consumoll(15). Por outro lado, "deve suprir
as necessidades das massas urbanas, de forma a n~o ele
var o custo das mat~rias-primas secundariamentei e pri~
cipalmente o da alimentaç~o, n~o obstaculizando o pr~
cesso de acumulação urbano-industrial. Duas condições
favorecerão deste duplo papel, a saber, uma combinação
de oferta elástica de mão-de-obra (1) e uma oferta elás
tica de terras (2), de modo a manter a agricultura ati-
va, mas não estimulá-la como setor e unidade central do
sistema(16l. Em sintese, .acumulaçã6 industrial teve
por condição básica o ajustamento ~s suas próprias ne-
cessidades, da dinâmica do setor agricola, onde genera-
liza-se um autêntico proletariado rural, ao mesmo tempo
em q~e a ind~stria cria' seu própriq proletariado, ampa-
rado naquele primeiro, como exército de reserVa. Neste
contexto, o desaparecimento das formas hibrida de prod~

(14) Oliveira, F.
(15) Oliveira, F.
(16) Oliveira, F.

(1977), p. 35 (A Economia ~..)
(1977) Critica ... p. 15
(1977) p. 15
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ção no setor rural depende diretamente da din~mica de
crescimento e desenvolvimento do setor industrial. Como
ressalta corretamente o autor, "esta (a indústria, n.d.
r.) no seu crescimento, redefine as condições estrutu-
rais daquela (da agricultura, n.d.r.), introduzindo no
vas relações de produção no campo, que torna vi~vel a
agricultura comercial de consumo interno e externo pela
formação de um proletariado rural. Ká relações estrutu
rais entre os dois setores que estão na lógica do tipo
de expansão capitalista dos últimos trinta anos no Bra
silo A tensão entre agricultura e indústria não se dá
ao nivel das relações das forças produtivas, mas se d~
ou se transfere para o nivel interno das relações de
produção, tanto na indústria como na agricultura."

o que carece de maior aprofundamento é ju~
tamente a última afirmação de Oliveira: -se sao introdu
zidas novas relações de produção no campo, quais sao e-
las e que papel jogam nesta nova forma de articulação
inter-setorial, determinada pela acumulação liderada a
partir da indústria 'de ponta' (departamento produtor
de bens de luxo, na versão kaleckiana do modelo de Marx,
e que o autor emprega)? Teremos necessariamente que r!::,.
correr a outras fontes de explicação, de modo a aprofu~
darmos as principais teses sobre o desenvolvimento da
agricultura nacional. De certo modo, se a explicação de
Oliveira supera amplamente a pobreza das concepções ce
palinas tradicionais, (o que constituia seu objetivo
maior) ela não chegaa' dar conta - nem mesmo a reconhe
cer - da existência de relações não capitalistas de pr~
dução na agricultura, Se estas serão transformadas
.pela ação derivada do desenvolvimento da indústria, tra
ta-se de especificar inicialmente o estágio atual' de
seu próprio desenvolvimento. Na realidade, o atrelamen-
to histórico entre estes dois setores faz com que seja

t .-poss1vel desenvolver-se uma analise das relaçoes de pr~
dução na agricultura, admitindo-se implicitamen~e a pr!::,.
dominincia de relações ~e produção capitalistas na este
ra industrial, suposição esta que nos parece viável no
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caso do Brasil. Em sintese, trata-se de desenvolver a

seguir, a tese da chamada "modernização conservadora"
isto ~, da agricultu~a como representativa da debilida
de das transformações capitalistas na economia brasilei
ra como 'um todo. Ser~, no fundo, e~ta debilidade ares
pons~vel pela manutenção de formas hibridas de produ-
ção, que tendem para a forma'capitalista, caso a indus
trialização viabilize a pr6piia c~pitalização do campo.

1.4. "A Moderni zação Conservadora"

Esta breve sintese não fornece,obviamente,
toda a complexidade analitica que encontramos em alguns
trabalhos,como o de Graziano da Silva, Guimarães (nova-
mente) ou S~rgio Silva. Procuraremos retomar os princi
pais traços de argumentação de cada um, tentanto inclu
sive colocar em evid~ncia as insufici~ncias de que
portadoras, isto no capitulo seguinte.

-sao

A tese que denominamos de "modernização
conservadora ri tem em Passos Guimarães um de seus princi
pais expoentes. Sua import~ncia ser~ acentuada para a
fundamentação de propostas de politica econômica, inclu
sive nestes dias mais recentes. Seu ponto de partida e
a constatação da exd st en cí.a de uma grave crise de . aba~
tecimento,fruto de uma estrutura agr~ria tamb~m em cri
se. Um dos elementos causadores desta situação e a im-
produtividade do capital 'concedido pelo Estado para o
setor, tendo sido aplicado eminentemente em grandes pr~
priedades, que expandiram suas reserVaS de terra, confi
gurando um investimento especulativo, ao inv~s de desti
nadó ~ produtividade e ~ produção. Isto se verifica, em
parte, pelo fato dos propriet~rios de latifúndios não
serem empres~rios agricolas - contrariamente aO que a-
firmava Caio Prado Jr. - por tradição, suas preocupa-
ções dirigindo-se para a reserva,de valor ·ao adquirir
terra. O resultado ~bvio destepro~esso ~ a concentra
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ção e centralização da propriedade no setor, patrocina
da diretamente pelo Estado, apesar deste conceder cre
dito para a modernização tecnolbgica. Em suma, -nao
uma reforma agr~ria que permita distribuir os frutos
da modernização tecnolbgica: estes permanecem aprisi~
nados na mesma estrutura fundi~ria, tradicional.

A tese mencionada acima consiste justamen
te nisto, ou seja, em mostrar que os grandes latif~n -
dios acumulam capital constante, paralelamente ao au-
mento de sua extensão fisica e a absorção dos subsi-
dios governamentais (posto que a terra é a ~nica real
garantia aceita pelo Estado). Ser~ a pequena produção
que desempenhar~ as funções de uma agricultura especi
ficamente voltada para a prbdução, mas que, paradoxal-
mente, recebe menos subsidios e.incentivos. são os p~
quenos produtores os respons~veis por quase toda a pr~
dução destinada ao consumo interno da população. O pa-
pel que resta aos latif~ndios é de prosseguir comas
culturas de exportação, emborajno mercado internacio-
nal, não consigam mais conservar uma fatia importante
de participação. O latifúndio passa por uma crise, em
decorrência disto, e torna-se eminentemente parasitá -
rio, com parte expressiva de sua extensão permanecendo
inculta, até que que a valorização de terra seja sufi
ciente para 'justificar o plantio de alguma lavoura, ou
a criação de gado, ou ainda para continuar recebendo
crédito subsidiado.

As rra1zes que Guimarães aponta , na ori-
gem desta situação, representam o processo de inserção
da economLa brasileira nos circuitos internacionais
do capital, inserção esta que se d~ de modo subordina
do, não aut~nomo. Com todo o desenvolvimento do ,comer
~io exterior na década de 60, o Brasil passa a ter no
setor externo a chave mais importante para seu próprio
desenvolvimento. Aumentar as exportações de produtos
primários teria, como condição essencial, o fortaleci
mento das empresas rurais, dos latif~ndios exportado -
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res e modernizados mediante patrocinio do Estado. 'Este
surto modernizante n~o foi uma simples d~diva do Esta-
do, antes revelou a press~o exercida pela nOva divis~o
internacional do trabalho - ~ntenda-se, press~o das
empresas multinacionai~ - que necessitavam ampl~ar seu
abastecimento 'junto aOs paises como o Brasil.

Se os inter~sses externos sao atendidos,no
plano interno verificar-se-á uma press~o inflacionária
permanente (dada a escassez dos generos alimenticio~),
derivada inclusive da importaç~o de produtos' de primei-
ra necessidade, cuja'oferta n~o pode ser
te ampIiada,jáqueos pequenos produ1Ire s encontram

suficientemen
,inumeras bar-

réiras para ter acesso ao crédito subsidiado. A nivel
mais estrutural, verifica-se um aprofundamento da dis
tincia entre os mercados urbano e rural,' como resultado
da debilidade de crescimento da expansao da indústria
nacional de bens de consumo correntes. A tendência da
estratégia agr~r{a será de permanecer subordinada as
exigencias do modelo exportador e ~s decisões e contro
les dos 0ligop6lios e monop6lios agroindustriais ou a-
grocomerciais, que dominam o mercado mundial de alimen-
tos e matérias primas. O campo brasileiro caracteriza -
se ent~o por uma série de !bolsões capitalistas', na me
dida em que acentua-se o cunho concentracionista do mo
delo economico. A tradicional dualidade manifesta-se no
vam~rite, embora num outro patamar, apenas formalmente
distinto: um setor que se moderniza, os demais que so
frem os efeitos desta modernizaç~o, comum resultado

,global que ~ o retardo no crescimento do mercado
(17)no.

inter

Resumidamente, tal é o núcleo da tese da
'modernização conservadora', que exercerá influência
por vezes marcantes, nas análises mais recentes sobre a

(17) Basicamente funda~entamos nossos comentários sobre
Guimarães, a partir de suas duas principais obras
(cf. Gu í.ma r-a es , sZd , 'e Guimarães, 1979).'
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'questão agraria, Até aqui, todas as propostas teóricas
nao procuraram colocar em evidência, de modo convincen
te, a pr-obLemat Lca da pequena produção familiar no cam
po, preferindo deduzir seu comportamento de modo resi-
dual, sem atribuir-lhe uma din~mica própria, um 'sta
tus' especifico, no quadro geral da produção agricola.
Uma tentativa bastante rica ,sera empreendida por Gra
ziano da Silva, partindo da necessidade de explicitar
o conceito de 'modernização conservadora', justamente
ao nivel de pequena produção pela pequena propriedade.
Sérgio Silva vai retomar a mesma temática, abordando-a
sob um ~ngulo diferente de Graziano da Silva. Para o
primeiro, trata-se de questionar se existem mudanças
no sistema latifundiário/campesinato, no sentido de um
rebaixamento maior do custo de reprodução da força de
, (18)trabalho . No fundo, sua colocação é relativamente

simples, se não entrarmos em detalhes, desnecessários
aqui. Considerando dois periodos - o primeiro a par
tir de meados da década de 50, basicamente, até 1970/
72, o segundo após 1972, e principalmente, 1974 - dis
tintos, Silva diz que, no primeiro deles, o custo de
reprodução da força de trabalho era baixo, pois a pe-
quena propriedade não produzia qualquer forma de lu
cro. No segundo, quando ela começa a gerar um certo lú
cro liquido, verifica-se um certo nivel de moderniza-
ção tecnológica. No entanto, estes custos de tecnifica
ção são crescentes, mas o 'lucro' efetivamente auferi-
do pelo pequeno proprietário não passa do equivalente
a um salário propriamente dito. Os custos de produção
são alterados, os preços de produção são mantidos cons
tantes (na melhor das hipóteses), graças a compressão
deste salário do prod~tor. O nivel de vida da unidade
familiar cai, mas Os preços finais dos generos básicos
são elevados, pois não há concessão de crédito para es
ta faixa de atividade.

Esta coLocaça o tem sua Lmpor-t ancí.aa pa.!:.
tir do momento em que permite localizar melhor as rela

(18) Silva, S. (1976)
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çoes de produç~o vigentes na produç~o de generos b~si-
coso Num país como o Brasil, ,onde o capitalismo e ain
da fracamente desenvolvido, seu desenvolvimento apre -
senta contradiç~es particulares devidas ~ sua inserçio
na economia internacional. Uma destas contradiç~es b~
sicas resiste justamente na transiçio para o modo de
produçio capitalista, processo "que encontra ~ SUa fren
te relaç~e~ pr~-capitalistas, dialeticamente por ele
mesmo produzidas e reproduzidas. Afirma o autor que "a-
presença de relaç~es pré-capitalistas pode assegurar
por exemplo, que uma parte mais ou menos importante
dos bens que entram na reprodução da
nao entre no preço dessa força de
lhadores dispondo de um pedaço de
eles mesmos ou com a ajuda de sua
- caso mais geral - os preços dos
não incluem a reprodução da força de trabalho dos tra
balhadores agrícolas, que asseguram eles mesmos SUa
subsistência.,,(19) A conclusão que se imp~e ~ que "a

força de trabalho
'tr-abaLh o , os traba-
terra que cultivam
família; ou ainda
produtos alimentares

transformação das relaç~es pr~~capitalistas n~o depen
de simplesmente de uma resistência dessas relaç~es me~
mas, mas implica a transformação das formas da domina-

- . (20) " _çao do cap~talll A transformaçao a que se refere
é a passagem da fase de submissão formal ~ submissão
real do trabalho ao capital, teorizada por Marx, e a-
plicada no Caso concreto do Brasil. Para Silva, este"a
travessa justamente tal fase de transição, embora a
explicação que forneça seja imbricada de outros concei
tos que retomaremos adiante," alguns oriundos da ma-
triz tebrica de Vergopoulos, que farão COm que nossa
análise desemboque na questão delicada da renda da ter
ra.

o importante a ser notado, por enquanto,~
que a produção agrícola realizada em pequena propried~
de pode ser tida como de interesse do capital, em ter

(19) Silva, S. (1976), p. 23/24

(20) Silva, S. (1"976), p. 24
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mos de manutenção de um baixo custo de reprodução da
força de trabalho. O que pode ser indagado,. desde j~,
é se a manutenção de formas pré-capitalistas, mesmo re
sultantes de um desenvolvimento avançado do capitalis-
mo como um todd, não continua a constituir um obst~cu
lo ~ penetração do capital no campo. Não que se trate
da presença pela presença, pura e simples de relações

Acapitalistas. Mas de determinadas exigencias ditadas
pela lei do valor, como por exemplo, o aumento da maS
sa absoluta da mais-valia, conforme decresce a massa
de mais-valia extorquida nos setores industriais, em
virtude da elevação da composição org;nica do cap~tal.
Ademais, é preciso verificar até que ponto o trabalho
familiar desempenhado na pequena propriedade nao repr~
senta umà adequação dos interesses do capital, em ter
mos de criação de uma camada de pequena-burguesia ru-
ral, assemelh~vel ~ pequena-burguesia urbana. Antes de
tentar aprofundarmos este raciocinio, teremos que eXa
minar algumas propostas que deixamos de lado até aqui,

,propositalmente, na medida em que, para nos, mais par~
cem aproximar-se de uma explicação lúcida da problem~
tica que nos move.

Uma das teses fundamentais, que Graziano
da Silva desenvolve num trabalho ce~trado sobre a pr~
d -. d bs i tA. (21) t . t tuçao e su SlS enCla , pra lcamen e re orna a pro-
b LernatLca da "moder-nã za ç ao conservadora", car-a ct ar-Lz ap,
do-a como um processo lento e doloroso, porque,
atuação do Estado, os propriet~rios fundi~rios

pela
-sao

transformados em empres~rios da produção agricola, man
tendo-se intacta a.base territorial em que atuam (e~
senc.ialmente, o latifúndio). O setor governamental sub
sidia uma onda de modernização tecnológica, localizada,
mas cujo efeito restringe-se as grandes propriedades~
sem deixar de fundam~ntar-se antes pelo aumento da ex
ploração da força de trabalho. Não se verifica a cons

(21) Graziano da Silva, J.F. (1978)
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tituição de um campesinato (nos moldes de campesinato
europeu, por exemplo), mas a permanência de uma série
de formas híbridas de produção, que não configuram
tampouco um proletariado rural (no sentido da genera
lização do assalariamento no trabalho rural).

Este aumento da exploração, concomitante
com uma modernização tecnológica artificial (imposta
pelo Estado), cria e recria este tipo de formas de
produção, porém não faz progredir o desenvolvimento
de relaç6es capitalistas de produção~ Pude-se afir-
mar, segundo Graziano, que o modo de produção capit~
lista revela, neste setor uma grande debilidade, ap~
sar da aparente modernização. Tal debilidade e revela
da pelos seguintes aspectos principais:

a) a terra cQntinua a ser um meio de produção essen-
cial, na medida em que, no modo de produção capi
talista (mpc), embora ela perca import~ncia na re
lação direta entre tamanho e renda gerada, pois
capitalizada, nã~ deixa de ser vital em função
dificuldade para seu acesso;

,
e

da

b) a fraqueza do desenvolvimento das forças produti-
vas, avaliada pela import~ncia da pequena produção
(unidades familiares que sobrevivem apenas, -nao
buscam a lucratividade capitalista) que, sem empr~
gar recursos modernos e força de trabalho assala-
riada, mantém a família como produtor direto de
mercadorias;

c) alto grau de exploração da força de trabalho empr~
g~da: a j~rnada de trahalho é extensa (10 horas /
dia, na média), assim como a intensificaçã.o do tra
balho dos membros não-remunerados da família;

d) o relativo insucesso das políticas postas em ,pr~
tica pelo Estado, traduzido pelos baixos progres-
50S da produtividade da terra e do trabalho, -a nao



33 .

ser em·condições privilegiadas·Cno Caso da cana e da
sOja, por exem~lo). O capital n~o se mostra ainda
em condições de subordinar a natureza, de comandar b
processo de produç~o neste setor.

Todo este quadro e resultado de um proce~
so histbric~especifico, que procuramos retraçar breve
mente a seguir. Trata-se de descobrir porque verifica-
se, ·na estrutura agr~ria atual, uma certa manutenç~o do
sistema latifundiário, apesar da pass,agem gradual das
formas escravistas, para outras relações de trabalho.
Foi justamente neste contExto que a pequena produç~o e~
controu condições para se reproduzir, quer como pequena
propriedade, quer como pequena produç~o no interior dos
grandes imbveis. Em suma, é preciso demonstrar o ,cara-
ter subordina·do da pequena produç~o, e isto ser~ fei
to através da análise da distribuiç~o da propriedade da
terra e das formas de seu aproveitamento, da estrutura
de m~o-de-obra nos imbveis rurais, no sentido de se co
nhecer a composição da força d~ trabalho agricola e a-
preender o significado das relações de produç~o envolvi
das (especialmente na parceria e no arrendamento), dos
resultados da produção agricola, em termos de produto
e de·valor, e de capacidade produtiva. O m~nucioso eXa
me destas questões dever~ permitir conclusões sobre o
grau de penetração do capitalismo no campo brasileiro,
e, paralelamente,. sobre as dificuldades que encontra p~
ra generalizar a relação de produção fundada no assal~
ri~do (criação de ~m proletariado agricola).

Não acreditamos que cabe retomar - ou mes
mo reprpduzir- aqui, toda a an~lise empirica apre~ent~
da no referido trabalho. Tal procedimento alongaria de
masiadament~ a exposição, em detrimento do essencial a
reter, ou seja, as principais manifestações concretas
de cada um dos itens ~encionados acima. No que diz .res
peito ~ estrutura fundi~ria, o·aut9r conclui que ela a-
present a um elevado padrão de concentração da propried~
de da terra, formando um·contraste especifico entre la
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tifúndio e minifúndio. O periodo estudado mostra areIa
tiva estabilidadé desta estrutura (1967172), que se
constitui num dos mecanismos que favorecem o desaparec~
mento das menores propriedades. Nas áreas mais recentes
de expansão da fronteira agricola, isto se repete, mes
mo nas regiões ocupadas por posseiros, por causa dos
conflitos com os grandes projetos agroindustriais. Deve
-se notar a import~ncia das familias residentes nos imó
veis rurais que ,não possuem terra: cerca de 2,5 milhões-
encontram-se nesta condição (em 1972), o que acentua a
questão da concentração da terra. Pelo lado-da renda g~
rada (renda bruta) nas propriedades - trata-se do 'va
lor' da produção, não da renda fundiária - pode-se cons
tatar igualmente o peso da terra,
a debilidade do capital no campo.

e o fato dela revelar
As propriedades de

maior renda são também as de maior area, denotando um
caráter extensivo e um baixo nivel de capitalização da
agricultura. Mas, não são necessariamente os grandes i-
,

moveis que geram as maiores rendas, sendo bastante fre
qUente o Caso de grandes extensões de terra ainda inex
pIoradas, com pequeno valor da produção.

Ao considerar a distribuição da renda bru
ta entre os imóveis rurais~ Graziano observa que esta a
presénta um grau de concentração inferior ao da distri
buição da propriedade da terra. Donde deduz que os pe-
quenas propriedades possuem uma produção mais intensiva
por unidade de área. Mas, na maioria dos casos, esta in
tensidade não é fruto de uma-real capitalização do imó
vel, mas de uma extensão da jorrtada de trabalho do pr~
dutor e Sua família. São, assim, as grandes áreas que,
quando não inexploradas, geram as maiores rendas, con
firmando a tendencia da propriedade da terra como meio
de acesso a outras formas de riqueza. Este contexto re
vela ainda que a terra sofre uma diferenciação quanto
aO seu aproveitamento, nos maiores e menores imóveis: ~
ma utilização mais intensa é registrada nas pequenas
propriedades, o que pode atestar sua superioridade -eco
nomica, ou mesmo, seus limites, (em termos de gerar uma
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renda diferencial lI, por exemplo). A diferenciação se
d~ ainda quanto ao tipo de cultivo, sendo que as pequ~
nas exploraç5es exploram mais intensivamente as cultu
ras permanentes, temporárias e hortigranjeiras; as
maiores, fica reservado o conjunto de atividades menos
intens.ivas, ,

como pecuaria, reflorestamento e extração
vegetal/florestal.

Examinando o trabalho assalariado, Grazia
no parte da suposição de que constitui ~ dos Ln.di cado
res de um processo capitalista de produção. Sugere ele
que a maior ocorr~ncia de força de trabalho assalaria-
da se verifica nas grandes propriedades, sendo portan
to capitalistas na Sua essência. No entanto, deve-se
levar na devida conta que os im6veis sem assalariados
permanentes representam mais de ,90% dos im6veis cadas
trados pelo INCRA, ocupando uma ~rea total de 66% do
pais. Menos de 10% são imóveis ·com assalariados perm~
nentes, o que representa mais uma vez a fragilidade do
desenvolvimento do capital no setor. Os assalariados
permanentes concentram-se nos maiores estrat.os de a-
rea, acima de 50 hectares, principalmente.

Outro indicador da presença do capitalis-
mo é o trabalho assalariado temporário, expressa0 do
processo de expropriação em curso. Esta categoria in-
clui não apenas os totalmente despossuidos de meios de
produção, mas também pequenos proprietários,posseiros,
parceiros e arrendat~rios que, em face da impossibili-
dade de se reprodu zirem com base uni cament e nas pequ~
nas ~reas que det~m, assalariam-se tempbrariamente, em
certas épocas do ano. ft nos im6veis de mais de 100 hec
tares e de elevado valor da exploração, que estes tra
balhadbres assumem grande import~ncia. Chegam a repre-
sentar um contingente superior ~ força de trabalho aS
salariada permanente, em épocas como a da colheita,por
exemplo. Sua impor~~ncia fica portanto demonstrada, a
partir da necessidade que deles t~m os grandes im6veis,
enquanto que nos menores este fen~meno ocor~e mais es
poradicamente.
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Neste ponto, Graziano toca numa questão fun
damental, ,para nos: a presença marcante de trabalho fami
liar. Sua participação ~ inversamente proporcional ao ta
manha dos imóveis, o que suscita-nos alguns elementos de
reflexão mais problemáticos. Isto porque, será necessá-
rio investigar como se dá, historicamente, a tendência a
concentração de terra em grandes propriedades, levando
segundo Graziano - a maior utilização do trabalho assal~
riado. Ou ainda, como pode decorrer deste mesmo processo
uma fragmentação da propriedade em pequenos estabeleci -
mentos, que viabilizariam, hipoteticamente, o trabalho
familiar no setor, como forma inclusive predominante, su
perior a grande empresa rural. Na realidade, esta linha
de raciocinio desembocaria eventualmente na questão da
formação das pequenas e médias empresas no campo, do mes
mo modo que existem no setor urbano da economia. O capi
tal não produz - pela existência mesma da lei do valor e
de sua manifestação atrav~s das múltiplas formas de con
corrência-uma unicidade de estabelecimentos produtivos,
em termos de tamanho, produtividade, etc, na esfera in-
dustrial. Não haveria, supostamente, que fazê-lo na esfe

! hra agz-d coLa ,casoo mpcfossenela predominante. Adernais,
a discussão sobre a 'funcionalidade' da pequena empresa
no campo assumiria um contorno especifico, ·a saber, esta
seria uma forma de viabilização dos movimentos c{clicos
do capital (processos centralizadores e concentracionis-
tas), mas, dialeticamente, retardaria igualmente estes
movimentos. Em ~pocas de crise de realização, a. .abso,!.
çao dos pequenos empreendimentos forneceria sangue novo
aos maiores, tal como na indústria. A diferença, even

,tualmente crucial,. e que, dadas Suas peculiaridades, cer
tas produç~es agr{colas nãu encontram, na grande empre-
sa, Sua maior rentabilidade. Neste sentido, o ~equeno ou
médio estabelecimento sob controle f~miliar apenas,
ppderia ser a forma mais viável - para o capital - em
certas produç5es. Ademais, superar-se-ia, novam~nte· na
ótica do capital, a 'questão' da renda fundiária, atra-
v~s da formação de uma camada de proprietários rurais,
que implicaria o desaparecimento da figura do arrendatá
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rio capitalista. O pagamento de renda seria abolido, a
so~iedade assumiria~ a grosso modo, uma feiç~o composta
por duas classes: propriet~rios e n~o propriet~rios, com
as respectivas sub-divisões dentro de cada classe. As
implicações da supress~o de renda fundi~ria merecem, in
clusive, uma maior atenção, o que será feito posterio~
mente, quando procuraremos tratar de cada um dos pontos
mencionados aqui.

Retomando Graziano mais diretamente,
Vamos que dedica certa import~ncia às formas como

obser
parc~

ria e arrendamento, predominantes nos grandes im~veis.C~
racterizam-se como formas de exploração em regiões e/ou
propriedades onde o processo de produç~o está apenas fo~
malmente submetido ao capital, não tendo portanto sido
diretamente .!.ransformad~por ele. Para o autor, tanto a
parceria como o arrendamento são formas da pequena pr~
dução, mas em ambos os casos, predomina a familia como u
nidade básica para a produção, em condições de sobrevi
vencia precárias. Tais condições são visiveis nos contra
tos efetuados entre o proprietário e o arrendatário, on-
de registra-se, com freqtiência, a proibição de uso de a
reas para cultivos prbprios do produtor, ou ainda um p~
gamento de renda elevado, superior àquele fixado pelo Es
tatuto do Trabalhador Rural.

Se todos estes aspectos são caracteristicos
da debilidade do capital na agricultura brasileira, uma
situação que configura- se preserrtemerrtevpermrtemaomesmo temp o
apontar para as tendências que emergiriam conseq~entemen
te., Ou seja, importa apontar, a nivel tebrico, ~as princi
pais deduções, a partir da matriz definida anteriórmen -
te. Para efetuarmos este percurso, impõe-se uma breve re'
tomada do referencial empregado por Graziano, já que

, , - t •mant~vemo-nos ate agora, ao n~vel da constataçao emp1r~
ca, indispensável à compreens~o das teses que apresentou.
a necessário precisar o que se entende por 'debilidade
do capitalismo', já que o condicionamento especifico da
criação e recriação da pequena produção n~o-cap~talista
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deriva justamente desta situação.

o desenvolvimento da produção capitalista im
pulsiona a produção agricola, no sentido de torn~-la mais
intensiva (gerando renda diferencial 11). Esta seria a
caracteristica b~sica da agricultura, com o mpc pred~
minante, ou, se quisermos, tratar-se-~a da pred6min;ncia
da fase de submissão real do trabalho ao capital, confor
me Marx explica claramente na Capitulo Inédito, e Grazia
no retoma por sua vez. O capital procura liberar-se do
ciclo da natureza e impor-lhe seu próprio ciclo produti-
vo, menos sujeito a riscos. A 'vantagem' do capital é que
sob seu dominio, são efetuadas determinadas transforma-
ções, que levariam séculos para serem realizadas, caso
permaneCessem condições não-capitalista~ de produção. Um
aspecto importan~e é que a produção capitalista na agri

,cultura permite reduzir a quantidade de terra necessaria
~ obtenção de certos produtos, o que diminui a propria
import;ncia da terra, como recurso economico produtivo.
No caso da agricultura brasileira, tais transformações
vem se processando de modo lento e desigual. A grande pr~
dução ainda se encontra condicionada pela renda diferen-
cial I (manifesta pela predomin;ncia da grande propried~
de), de maneira quase un;ni~e, com raras exceçoes para
produtos de elevado valor econômico. Em outros termos, a
terra ainda é um meid de produção bastante importante no
campo brasileiro, o que vai de par com o baixo niVel de
capitalização dos empreendimentos que exploram-na (em sin
tese, dominação da fase de submissão formal do trabalho
ao capital). Este é o quadro para a maioria das culturas,
o que nao nega em absoluto o caráter plenamente capitali~
ta de certas atividades (café, cana, soja, trigo). Ade-
mais, este quadro faz com que a terra seja um meio funda-
men~al .de acesso a outras formas de riqueza, e de apro
priação do produto real em geral; mostrando que o capital
encontra ob~táculos para ~mpor seu ciclo ~'natureza e eli
minar o caráter parasitári~ das suas próprias transforma-
ções (modernização tecnológica dos l.a.tifúndi"'ós,.sem refor
ma agrária).
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A existência de inumeras formas híbridas de
produção revela também que não se completou- ainda a ex
propriação dos trabalhadores rurais, que favoreceria dí
retamente a generalização do assalariamento. Tais formas
hibridas são produto desta modernização conservadora, ou
seja, da fase de submissão formal do trabalho ao capital,
onde este não consegue submeter totalmente o trabalhador
a um processo de produçã6 especificamente capitalista. A
questão central - sempre para Graziano - para entender a
presença e recriação destas relaç~es de produção, e que
a forma especifica de-desenvolvimento do capital no Bra-
sil reafirmou a grande propriedade como um dos seus pOh
tos centrais. Ou seja, a história da agricultura brasi-
leira revela uma sólida aliança entre o capital e a gran-
de propriedade, o que inviabiliza uma propo~ta redistri-
butiva da terra. Acrescente-se a isto que a produção a
gricola sempre foi subordinada ao capital comercial e/ou
industrial, seja como produção para o mercado externo,ou
interno. Tal s~bordinação implica também um desenvolvi -
mento mais lento das forças produtivas, na medida em que
a transformação da produção não é feita pelo capital (es
pecificidade do processo de produção do valor-fase de
submissão real), mas- explorada parasitariamente por ele.

Claro está que a forma assumida pelo desen
volvimento do capitalismo no Brasil e no setor agricola
mais especificamente, tem tido como conseqüênCia uma es
peculação desenfreada com a terra (função de reserva de
valor), que pre~nche a função de realização de excedente
(embora improdutivamente) para outros setores de prod~
-çao

cedidos pelo Estado).
(indústrias beneficiadas com incentivos fiscais con

o que se verifica é que a terra e
entregue para exploração a pequenos produtores, arrenda
tários, parceiros, etc, de modo que o proprietário não
tenha que investir nela para a produção propriamente di
ta, mas apenas para ampliar _sua extensão, e a renda a re
ceber.
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A ger~ç~o de renda fundi~ria e deste modo di
ficultada, e, mais ainda, a de lucro para a produção de
gêneros b~sicos. Donde o baixo desenvolvimento das forças
produtivas no campo, e o recurso aO trabalho familiar co
mo forma de aumento do grau de exploração da mão-de-obra,_
e de incremento da renda paga. Estão colocadas as condi _
ções para a recriação - mormente nas regiões de expansao
da fronteira agricola de relações de produção nao-capi-
talistas, fundadas no trabalho familiar ou em posseiros,
arrendat~rios, parceiros, etc. Neste caso, da f~onteira ~

, ".grlcola, o papel do Estado e determinante ja que lhe cabe
garantir as condições de valorização da terra. As agroi~
d~strias que, teoricamente poderiam fazê-lo, pressionam o
Estado para que assuma o 'custo' implicito no desbravame~
to de uma região, sob um regime de trabalho não assalari~
do. Ou seja1 o Estad~ tem, de certo modo, que 'bancar' a
não-obtenção de uma maSSa de mais-valia (que seria maior
com o trabalho assalariado), ou seja, tem que satisfazer-
se com a obtenção de uma rentabilidade inferior à taxa
média de lucro do capital em geral, ainda que isto seja
condição de valorização (e de obtenção de renda fundi~-
ria, ou seja, de super-lucro) do capital dito 'privado'.

Tal quadro implica, entre outras coisas, que
a produção de alimentos b~sicos não sej~ rent~vel, atrati
va para o capital. O sistema de preços impede que - com
raras exceçoes - a produção de gêneros de subsistência
seja lucrativa (compressão artificial do custo de reprod~
ção da força de trabalho), dado o elevado nivel de subs!
dios injetado no setor. Na realidade, indiretamente, o Es
tado produz - ou melhor, contribui - a recriação das for
mas hibridas, embora isto lhe seja contraditório, dialeti
camente. Por isso que Graziano afirma que tião se pode dar
uma interpr~tação funcionalista à pequena produção, ja
que ela determina uma contradição, mas jamais uma soluçã~
para o capital. A prova disto est~ a manutenção forçada
de baixos preços no setor, como forma de subsidio à acumu
lação de capital em .outros ramos de produção. Donde, a ló
gica de expansão da pequena produção, articulada subordi
nadamente ao mpc, e apoiada em relações de produção não -
capitalistas.
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Donde igualmente a forte participação do Es
tado - via cr~dito rural - no processo de capitalização
dos grandes estabelecimentos, visando intensificar o

,processo produtivo, de culturas, que não entram na repr~
dução da força de trabalho em geral, mas apenas represe~
tam um campo de valorização para uma certa massa de capi
tal. A politica de preços minimos, ou de tabelamento de
preços, favorece este tipo de produção, em detrimento da
quela voltada diretamente para a subsist~ncia, do ~esmo
modo que os demais mecanismos de intermediação financei
ra que irrigam o setor. A conclusão maior a que chega
Graziano ~ que o Estado reforça a import~ncia do sistema
latifundi~rio, onde a terra aSsume o principal papel em
termos de geração de renda, e não o próprio capital. Don
de a tese da 'modernização conservadora', como fonte ex
plicativa dinamica da pequena'produção familiar, não a-
tingida pelo surto mOdernizante, subtraida do campo de
valorização do capital, mas, dialeticamente mantida por
este. O aumento da exploração do trabalho familiar ~ uma
conseqU~ncia deste processo, e Sua tend~ncia volta-se p~
ra a pauperização, j~ que o sistema de cr~dito não lhe
é acessivel . Em outros termos, impossivel chegar-se a
Um tipo semelhante ao 'farmer' norte-americano, a -nao
ser que alterações estruturais sejam promovidas na pró -
pria economia brasileira. O assalariamento temporário da
familia, COmo fonte de complementação do orçamento fami-
liar, ~ outra comprovação deste processo. Alternativamen
te, a submissão integral ao assalariamento implica na
perda da ~ondiçãó de produtor direto, de pequeno propri~
t~rio, com todas as conseqU~ncias clássicas do pro~esso
de prdletarização, classicamente configurado na ortodo
xia marxista (o que não quer dizer 'que Graziano seja um
marxista ortodoxo).

1.5. Uma conclusão preliminar

As conclusões a que chega Graziano ficam e
viderites: o capitalismo penetra na agricultura brasilei-
ra de modo lento e desigual, e nisto revela Sua própria
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debilidade,nao conseguindo portanto eliminar as formas
hibridas no setor. Se a análise de Oliveira nos condu-
ziu à totalidade do processo de acumulação, a de Grazia
no particularizou-a ao nivel da eSfera,agricola própria
me~te dita. Todavia, o pouco aprofundamento sobre a prQ
posição teórica que nos parece subjacente, e mai~ impo~
tante, faz com que não disponhamos integralmente dos
.instrumentos necessários à apreensão do movimento do Ca

em evi -pital no campo. Com efeito, se Graziano coloca
dência que a agricultura brasileira mostra-se apenas

submetida ao capital, não deduz explicita-,formalmente
mente as relações derivadas desta" fase de desenvolvtmen
to do capital, com aS 'formas hibridas' de produção, m~
diante conceitos que seriam mais apropriados. Em suma,
a fase de submissão formal do tra~alho ao capital não
deixa de estar relacionada, nos setores em que se mani-

.festa, com a fase de submissão real do trabalho aO capi
tal. A coexistência de ambas constitui-se nu~ processo
dialético que deve ser reconstruido neste caso, pois do
contrário permanecer-se-á ~o nivel da mera constatação,
da 'colagem' de um conceito sobre a realidade, na esp~
rança de uma superposição perfeita. Neste sentido, tere
mos que detalhar, a s eguI'r, (na segunda parte) as impli
cações t~óricas d~ dialética 'fase de submissão fo~mal/
fase de submissão real', de modo a podermos introduzir
as relações entre os setores respectivos abrangidos por
cada uma destas fases, o que nos levará indubitavelm~n-
te à apresentação de um esquema teórico mais complexo,
e mais condizente com o real. Tal esque~a deverá permi-
tir uma explicação da presença das formas hibridas na
agricultura brasileira - mais especificamente, do tra-
balho familiar - e de seu devir, conseqUentemente.Antes
porém,impõe-se uma análise'da outra vertente teórica ci
tada, ou seja, aquela que considera inevitável e
versivel a generalização do trabalho assalariado
gricult.ura.

irre -
na a



CAPíTULO 11

A GENERALIZAÇÃO DO TRABALHO ASSALARIADO NA AGRICULTURA

E O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

2.1. Introdução

O desenvolvimento do modo de produç·ão capitã
lista coloca, desde seus primórdios, uma questão teórica
amplamente debatida: quais as causas fundamentais para
que a esfera agricola não apresente as mesmas
ticas b~sicas, no seu desenvolvimento, quando

caracteris
comparada

~ esfera de produção industrial? Cas~ procur~ssemo~ si-
tuar as origens deste debate, teriamos alguma dificulda
de, pelo menos em situar a data especifica, ou uma data

,de modo mais geral. Apesar disto, podemos voltar ao secu-
lo passado, onde tal problem~tica j~ fazia parte das pre~
cupações da economia politica, abordada sob um angulo mui
to próximo daquilo que j~ foi mencionado no capitulo ant~
rior: que relações existem entre a pequena e a grande ex
ploração, na agricultura?

Um dO$ perigos do mec~nicismo teórico consis
tiria, aparentemente, em transpor para a agricultura as
mesmas formas de organização do trabalho do que na.ind~s-
tria, ressalvando-se apenas algumas ~articularidades da
esfera agricola, em termos de clima, solo e ciclo natural
das culturas, em geral. Deste modo, poder-se-ia supor que,
tal qual na ind~st~ia, o capital encontraria na chamada
'~rande exploração' uma superioridade incontest~veli em.
relação a pequena. A m~io~ conseqa~ncia da superioridade
da grande exploração seria justamente de ant~cipar a con
denação ao desaparecimento progressiva das pequ~nas unida
des produtivas, a nao ser em segmen~os de produção consi
derados pouco atrativos para o capital. Ou seja, tais se&
mentos requereriam. investimentos demasiado vultosos, para
o retorno ~ue poderiam propiciar. Na Sua obra clássica
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sobre a agricultura, Kau t sky advertia que, em cí.r-c un st an
cias normais, a maior empresa, na ind~stria, era supe-
rior a pequena, e que isto valia igualmente para a agri-

, (1)cultura, pelo menos ate certo ponto . Para justificar
esta tese, sustentava que existem obstáculos a transfor
maç~o capitalista da agricultura, ou seja, esta esfera
de produç~o n~o prestava-se necessariamente ~ aplicaçio
de técnicas de produç~o em massa, como na ind~stria. Em
sintese, Kautsky procurava retomar algumas considera -
ções básicas desenvolvidas por Marx ·em 'O Capital', pr.Q.
curando sua adequaç~o ~ realidade q~e o cercaVa, a da"A-
lemanha e da Europa do fim do século XIX.

N~o acreditamos que cabe retomar aqui as te
ses desenvolvidas por Kautsky, na sua totalidade. O es-
sencial a reter é que se tratou de um dos primeiros auto
res a advertir para a event ual -nao superioridade da gra,!!.
de exploraç~o sobre a pequena, ou média, justamente por
causa da presença de certos obstáculos a esta superio-
ridade. Como veremos mais adiante, estes entraves cons
titu{am-se essencialmente do êxodo rurai, da renda da
terra, do direito de herança, além do esgotamento
ral do solo, Caso fôsse intensivamente explorado,

natu-

qualquer outro tipo de 'matéria prima' por uma
como

ind~s-
tria qualquer. Ademais, a deterioraç~o usual dos termos
de troca entre cidade e campo concorreria igualmente p~
ra a inviabilizaç~o progressiva da grande exploraçio no
campo. Posteriormente, os desdobramentos teóricos efe-
tuados a partir de tal concepç~o, deram margem a uma re
visaodas propostas apresentadas por Kautsky, no 'senti
do de.que deveriam forçosamente conviver estabelecimen-
tos dos mais diversos tamanhos nesta esfera, nem todos
necessariamente submetidos a um regime de produçio cap~
talista. Entre Kautsky e Chayanov, surgiria uma corren

·te bastante expressiva de análises sobre esta mesma
"'q~e~t~o, privilegiando o predominio da grande explor~

ç~o.ria agricultura, e c6nsiderando como 'em vias de ex-

(1) Kautsky, K. (1980), capitulo VI
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tinç~o', todas as relaç6es de produç~o n~o-capitalist~s
ainda existentes. Deste modo, o processo de conformaç~o
capitalista da agricultura mostrar-se-ia inevitáv~l, co

-mo decorr~ncia da pr~pria l~gica de desenvolvimento do
capitalismo. Aparentemente, as evidências empiricas se
riam igualmente suficientes para comprovar esta tese
que aprofundamos a seguir.

2.2. A Agroind~stria, ou, a reunificaç~o a
gricultura/indústria

Na sua essencia, este conjunto' de autores
que,nega a possibilidade de reproduç~o de formas -nao-
capitalistas de produç~o na agricultur~, parte do
cesso geral de internacionalizaç~o do capitalismo,

pr.2.
de

mQdo a colocar as bases te~ricas nec~ssárias ~ compre-
ens~o do fenômeno da a~roind~stria, como forma mais re
levante (predominante) de desenvolvimento da produç~o
agricola nos dias de hoje. A conceituaç~o da agro'indú~
tria - ou daquilo que alguns preferem chamar de compl~
xo agroindustrial - chega a assumir uma importância cen
traI no desenvolvimento posterior das análises~ já que
~ a partir dela que se prop6~ examinar as modernas fei-
ções da agricultura contemporânea.

Para Milller, por exemplo, "o complexo ou
sistema agro~industrial pode ser definido como um con -
junto 'composto pela sucessao de atividades principais e
acess~rios vinculadas ~ produç~o e transformaç~o de um
ou mais ~rodutos agricolas. Dentre as atividad~s princi
pais incluem-s~ a geraç~o destes produtos, seu benefi
ciamento e transformaç~o, a produç~o de bens de capital
e insumos industriais.para 'a~atividades ~gricolas. Den.
tre as etapas acessórias, incluem-se a coleta, armazena-
gem, tra~sporte, distribuiç~o dos produtos industriais

c 1 'f' . t ,,(2)e agr1co as e o 1nanC1amen o.
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Como bem adverte este autor, tal definição
reveste-se de um car~ter puramente formal, na medida em
que nada revela acerca da natureza das relaç5es sociais

·e das bases materiais que configuram um sistema agroin-
dustrial. É portanto necess~rio empreender uma investi
gaçio de car~ter hist~rico, de modo a conhecermos as
raizes da agroindústria e seus desdobramentos mais re-
centes. Neste sentido, podemos afirmar que a agricultu-
ra contempor;nea, circundada de modo geral pela
ção c~pitalista - dado que o capitalismo é o modo
produção dominante - sofre diretamente os efeitos

prod~
de

das
relações que estabelecem as condiç5es necessárias a re-
produção ampliada do capital global. A exig~ncia da re
produção das relaç5es de produção capitalistas, basica-
mente o ~ssalariamento, faz com que o modo de produção
capitalista' reduza progressivamente os espaços ainda
ocupados por relaç5es de produção não-capitalistas. Num
nivel mais amplo de abordagem, a questão poderia ser co
locada do seguinte· modo: tem o capital as condiç5es in
dispensáveis para amoldar as suas configuraç5es especi-
ficas todos os setores da produção, e por decorrência,a
totalidade da esfera agricola? Ou, existiriam apenas
aS condiç5es necessárias a uma predomin;ncia gualitati-
va das relações de prqdução capitalistas, simultaneamen
te ~ coexist~ncia de vestigios de modos de produção a!!,
teriores ou de sinais de modos de produção por vir?

Historicamente, as relaç5es entre agricul-
tura e indústria Ln t en'si.f í.car-am-cs e com o advento do ca
pitalismo, no continente europeu, e isto, a grosso mo-
do, durante todo o século XIX, quando surgem as primei
ras empresas de adubos quI~icos ..Apesardisto, será ap~
nas ap ó s o seg~ndo poa=guer-r-a que a indústria de ali.me!!.
tos assum.irá alguns dos traços' essenciais que a definem
at uaLment e (produção em grande escala, utilização de ma
térias primas artificiais, etc), não deixando de exis
tir certos setores ainda. cunhados pelo tradiçi.onalis-
mo da produção do inicio do capitalismo. A déca~a de
50 presidirá o arranco para a chamada 'industrializa
~ão" da agricultura, faiendo com que a distinção entre



aS duas esferar de produç~o torne-se cada vez mais difi-
cil de ser percebida. C~ntud6, ~ signifi~ativo c~nstat~r'
que a agri~ulturaalcança o e~t~gio da ~ndustrializaçio,
em ,termos de processo de,trabalho especificamente, a pa~
tir do momento em que a pr6pria ind~étria j~ atinge um
certo grau de desenvolvimento. Mais precisamente, toda a
ati;idade industrial concretiza-se atrav~s de
de produção puramente capitalistas, inclusive

relações
contando

com uma tecnologia apropriada para este fim, isto~, p~
ra a produção visando lucro, valQ~ d~ troca, e nio valor
de uso, prioritariamente.

,AlgumaS fases do processo d~ ~roduçio agri
~ola tradicional passam a ser asseguradas por unidades
de pr-o du ç ao industrial, privadas ou na, forma de c'o oper-a=-

tivas, definindo-se como atividades ~ montante ou'~ j~
sante do processo de produçio agricola pr6priament~ d~
to. Com o aprofundamento da dominaçio da ind~stria, veri
(ica-se igualmente uma interdepend~ncia no plano finan -
,ceiro, ria'medida em ~ue o setor,'a$ricola passa a depe!!.
der de recursos monet~rio~ que nao consegue gerar por
'conta pr6pri~ na proporçio requ~rida, de modo a manter u
~a ~emuneraçio suficiente sobre o capital investido~ No
que diz respeito ~ agroind~stria, observamos portanto
que determinados fen~merios caracteristicos da esfera d~
produçio industrial estendem-se para a esfera agricola
tendendo ~ reproduzir o mesmo padrio de desenvolvimento
d~suas unidades produtivas. O que nio significa"que a
agroind~stria assuma um~ autonomia qualquer no seu prE,.
cesso' de evpluçio, pelo contr~rio~ ela tende'a re~rodu -
zir, tal qual uma ind~stria, as formas especificas de
p~oduçio industrial, ','de 'modo a asse~urar seus objetivos
gerais, presididos pela ,obtenção de ,uma'certa taxa de
lucro. Trata- se de,valori zar um deter-ma nado quani:.u.mde
.cap í, tal, adiantado sob .a forma de meí.os de produção e de
força de trabalho empregada.

, Assim, ~ licito supor, de acordo com os au
tores desta linha de an~lise, que a agroi~d~s~ria apre -
senta as princip~is caract~iis~icas das empresas indus
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triais, em termos dos movimentos básicos do capital gl~
~ ,

bal.: tendencia. a monopolização e concentração das empr~
sas, intervenção do Estado no sentido de favorecer es-
ta concentração (na medida em que este representa os
interesses gerais do capital em geral), além da propria
internacionalização ~e~t~s empresas, igualmente ampar~
da pelo Estado, como veremos mais adiante. Logicamente,
tais fenômenos são pertinentes a países onde predomina
o modo de produção capitalista na sua fase de maior de
senvolviment~, ou seja, aquilo que alguns chamam de Ca-
pitalismo monopolista, ou, o que Mar~ denOminaria, de
fase de suhmissão real do trabalh6 ao capital. Todavia,
mesmo constatando-se esta predomin~ncia do capitalismo
mais desenvolvido, seria necessário analisar o impacto
da agroind~stria sobre as formas de produção nãb-capit~
La s.t-a s , ou ainda formalmente submetidas ao capital ap~
nas,de modo a fornecermos" a verdadeira dimensão da pr~
dução capitalista na esfera agricola.

o desenvolvimento da agroind~stria traz em
seu 'bojo uma descaracterização da agricultura, tradicio
nalmente conceituada como um ramo distinto da ind~stria.
A interdepend~ncia crescente com a ind~stria, '0 pr6prio
crescimento desta ~ltima em direção ~ esfera agr~cola ,
impõe portanto uma nOva· formulação do conceito de agri
cultura. Esta passa a tornar-se um dos quatro sub-seto-
res que congregam o conjunto da p~odução capitalista (e
da distr~buição) ~ara bens agropecu~rios:

produção ~'montante (fornecimento de
bens intermediários e de bens de produção);

~ produção agr{cola (agricultura, pecu~ria
e, no limite, pesca);

- transformação industrial (indústrias a-
gro-alimentares);

distribuição dos produtos agro-alimeht{-
cio~ a jusa~te (serviços de armazenamento, restauraçio
" d í 't l b " - ) (3) .e 1S r1 U1çao; .

(3) Arroyo 1 G. (1980)
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Para Arroyo, de quem emprestamos esta elas
sificaç~o, se analisarmos o valor da produç~o agregada
por cada setor, veremos que a participação da 'agricult~
ra torna-se paulatinamente decrescent~~ Para en,tender-
mos o significado do processo que conduz a este resul
tado, é preciso partir da hipótese da internacionaliza-
ç~o do capital e da troca desigual que dela decorre ..As
sim, sao provocadas mudanças de caráter estrutural na
economia dos paises sub-desenvolvidos, sendo que o sub-
setor agricola tende fortemente a'assimilar o mesmo p~
dr~o de desenvolvimento daquele dos países centrais. 'A
penetração do capital destrói, ou, articu1a, as formas
de produção pré-capitalistas, de baixa produtividade
com o conjunto da produção e distribuição agro-alimenti
cia, liberando força de trabalho assalariada, cujo valor
pode ser então rebaixada, já 'que aumenta sua oferta na
economia como um todo. Em suma, o desenvolvimento capi-
talista em escala mundial acaba poz- penaLdzar- o setor
não-capitalista (pré-capitalista, para este autor), na
medjda em q~e o torna responsável pelo fornecimento de
trabalho a baixo custo para os demais setores produti -
vos.

Tal é a linha de argumentação inicial de
Arroyo, para tentar situar na seqüência, a problemática
da agroi.ndústria a n Lv eL internacional. Recorrendo a um
dos pioneiros na conceituação deste fenômeno, Arroyo
constata que a existência de um sistema alimentício mu~
dial provoca diretamente uma crise de abastecimento,ta~
to nos países centrais, como nos sub-desenvolvidos. AI
g'uns eLemerrt os centrais caracterizam tal crise: orienta- - (çao da produçaó agrlcola e do uso da terra para o apr~
veitamento exclusivo das agroindústrias na produção de
matérias primas, em detrimento da produção de generos a
limentícios para consumo humano~ Trata-se, em
de novo 'sistema' de produção, transformação e

síntese,
distri

buição de alimentos, cuja supremacia parece ,irreversi
velo A agricultura contemporinea está descaracterizada
como tal, 'diluida' e submetida a um capitalismo agro-
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alimentício. Uma nOVa divisio internacional do trabalho
decorre desta transformaçio:

liA penetraçio capitalista, e principalmen-
te sob a forma de agroind~stria internaci~
nal, na agricultura, depende por sua vez
das relações sociais predominantes na agr~
cultura, da qualidade e,quantidade de ter-
ras j~ apropriadas e daquelas ainda
exploradas, das políticas econômicas e

-nao
a-

gr~riase estabelecidas pela luta pOlítica
nacional e internacional. Por conseguinte,
a penetraçio capitalista, a das empresas
transnacionais, numa agricultura onde sub-
sistem ainda relações de produçio pré-cap~
talistas, e a diferenciaçio social que de
la decorre, devem ser analisadas ~ luz da
nOva divisio internacional do trabalho,sen
do esta igualmente um reflexo do grau de

(desenvolvimento dos palses dependentes;me~
mo se, num dado momento, ela torna-se um
obst~culo insuper~vel ao desenvolvimento

, 1 d 't I' ,,(4)naCl0na o capl a lsmo.

No que diz respeito a América Latina, Ar-
roy~ inclui o Brasil na categoria de um país subdesen -
volvido, que possui vasto espaço econômico (recursos a
bundantes e mercado de consumo potencial), um certo
grau de desenvolvimento industrial, de qualificaçio de
mio-de-obra e de serviços, onde o governo garante . uma
estabilidade política e social favorável aos capitais
estrangeiros. Deste modo, estio colocadas as condições
para a penetraçio destes capitais forâneos na agroindús
tria, o que vai permitir a reproduçio do -padr-a o economi
co dos países centrais: integração dos ramos de
ção sob a forma de conglomerados oligopólicos e

produ-
,monop~

licos (além de oligopsônicos e monopsônicos), estabele
cendo barreiras ~ entrada de outras empresas, barreiras
estas praticamente insuperáveis. Três linhas de -açao

( 4) Ar roy o, C • ( 198 O ), p. 2O

......
'-.:" ::



51

fundamentam a estratégia de tais grupos: politica de con
trole do fornecimento de matérias-pr~mas, politica de co
mercialização de produtos e politica de investimentos e
'aproveitamento dos lucros.

A grosso modo, este e o 'modelo' que propoe
Arroyo, para caracterizar a divisão internacional do tra
balho .contemporânea, reproduzindo-se de modo mais ou me
nos semelhante nos paises ditos sub-desenvolvidos, em
função das peculiaridades de cada um. O referido autor
julga necess~rio então, esboçar uma tipologia das formas
de integração e articulação da agricultura ~ agroindús -
tria nestes paises. Para o Caso do Brasil, cita o seguin
te;

"Integração direta da produção agricola sob
a forma de investimentos em terras virgens,
de modo a tirar proveito de uma renda dife-
rencial elevada. Trata-se de terras valori-
zadas em regiões distantes, sendo que o g~
verno procura favorecer sua aquisição. O ca
so mais destacado que ja citamos, é o do Bra
silo Neste pais, o governo militar concede
terras a baixos preços, e incita as empr~
sas a reinvestir, sem·taxar os lucros. É o
CaSo da Volkswagen e da Liquig~s (firma ita
liana) no Brasil. É igualmente o caso da
AZL no sudeste dos Estados Unidos. Neste ca
SO, os camponeses locais são expulso~ de

, (5 )suas terras. 11 .

Todo este movimento de internacionalização
do capital e de Sua diversificação em ramos de produção
onde ainda não predomina totalmente, é vista por Arroyo
em termos de estratégia do capitalismo internacional,
principalmente quand~ passa a analisar a atuação dos
ganismos internacionais neste processo. Assim é que

or
-sao

(5) Arroyo, G. (1980), p.29
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destacadas, entre outras, a Confer~ncia Mundial da Ali-·
merrt aç ao , em Roma (1974), onde as Nações Unidas procuri!.
ram regularizar aS cotações dos g~neros alimenticios, m~
diante a constituição de estoques reguladores. Citando
mais particularmente o caso da Am~rica Latina, afirma
que a impressão dominante nestes paises, ~ de um vaz~o
em mat~ria de politica de desenvolvimento agrícola. No
entanto, tal vazio ~ indiretamente preenchido pela atua
ção dos organismos internacionais, que pressionam as
principais instituições financeiras do capitalismo in-
ternacional, para a'concessão de cr~ditos vis~ndo expio-
rar livremente regiões inocupadas do continente. Toda es
ta pressão ~ igualmente provocada pelo poderio dos con
glomerados transnacionais, com os mesmos fins, o que, a~
liás, coaduna-se com os interesses dos governos locais.
Os objetivos são justificados a partir das 'vantagens'
decorrent~s da participação destei capitais: abund~ncia de

capital de empr~stimo, criação de empregos, -geraçao de
divisas com exportações, melhoria da produtividade, etc.

Para Arroyo, entretanto, estes incrementos
da produtividade em geral, verificam-se nas culturas de
exportação, mas não naquelas destinadas aO consumo da
população .local. No Brasil, o exemplo mais ilustrativo
~ dado pela soja, no primeiro caso, enquanto que uma cul
tura básica como o arroz teve sua produção aumentada a
uma taxa inferior ~ de crescimento da demanda.

Estas constatações - de cunho basicamente
empírico e alicerçadas, a nosso ver, numa matriz teórica

, .um pouco precar1a, conforme procuraremos mostrar a se-
guir -.servem de base para provar a inviabilidade da pr~
dução não-capitalista na agricultura moderna. Por um la
do, bs pequenoS produtores são obrigados a competir, em
condições desiguais com a agroindústria, devendo' .ele-
car a produtiVidade' a niveis incompativeis com a rique-
za de que dispõem. Neste sentido, endividam-se perpetui!.
mente, ou então acabam por ter • que vender o seu lote
de terra, tornando~se trabalhadores assalariados na cida
de ou no campo. Como são estes pequenos camponeses os
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respons~veis pela produç~o de generos b~sicos, verifica-
se uma crise de abastecimentos dos mesmos, enquanto que,
do outro lado do segmento, crescem a produção de
tos para exportação e para utilização industrial.

alimen

Caracteriza-se o processo cl~ssico de prol~
tariz~ção, que teria sido inclusive vislumbrado do mesmo
modo por Mar~, j~ que, dentre suas conseqU~ncias,inclue~
se o inchaço do ex~rc~to de reserva, o rebaixamento dos
sal~rios e a prbpr~a valorização do capital. A ~nica aI
ternativa ~ proletarização do campon~s, consiste na po~
sibilidade deste possuir terras de elevada fertilidade,
obtendo assim uma certa renda diferencial. Todavia, a
médio e longo prazo, a redução progressiva da taxa de lu-
cro, imposta pelas leis gerais do capitalismo acabar~
por inviabilizar a produção agrlcola deste campon~s, da
da a estrutura de relaç~es de troca desigual com .0 setor
industrial. Mesmo as cooperativas não -sao vistas como
forma de resist~ncia ~ capitalização: seu dilema é subme
ter-se a uma agroindústria, ou buscar apoio no Estado na
cional para se capitalizarem independentemente da prese~
ça de capitais estrangeiros, cont~ibuindo em ambos os
casos para o aprofundamento do modo de produção capita -
lista na agricultura.

2.2.1. A Agroindústria: Aspectos metodológi
cos

Toda a análise vista até aqui mostra-nos
com evid~ncia que determinados aspectos não foram' devi
damente explicitados, ou mesmo explicados. A começar p~
la concepção um tanto quanto mecanicista que está prese~
te no texto de Arroyo (e de muitos outros autores que se
guem na mesma vertente), conforme advertl~mos acima, pas
sando pela omissão sobre a presença, importante como v~
remos, da produção familiar na agricultura contempor~ne~
isto é, um tipo de produção não capitalista por excel~n-
cia, e isto tanto nos Estados Unidos, 'como no caSO do
Brasil.
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Deste modo, aborda-se apenas uma faceta da
penetração do capital na agricultura, embora, no limi -
te, tal faceta possa ser considerada como predominante.
O que falta, aparentemente, é uma descrição do processo
metodológico que melhor permitiria tratar esta questão
dent r-o dos mold es propo stos, ou seja, veri fi c ar- o impaE.
to da generalização de relações de produção capitalis -
tas na agricultura sobre a produção não capitalista, e
isto através da abordagem da agroindústria como manifes
tação fenômenica do capitalismo no campo.

Não são poucas as tentativas de constru-,
ção metodológica neste sentido, partindo do plano micro
ou macroeconômico, chegando a uma forma especifica ,prE.
xima do marxismo, seja ele ortodoxo ou contempor~neo. U
ma preocupação básica, em vários autores, é justamente
de procurar enquadrar determinados fenômenos num refe
rencial teórico especifiCO, geralmente próximo daque-
le apresentado por Arroyo. Parte-se de uma situação hi~
tórica dada (o desenvolvimento do capitalismo, de modo
mais geral), e a partir dai, procura-se' o melhor con j up.

to de dados empíricos para representar e confirmar as
teses enunciadas. Tudo converge para colocar em eviden
cia que o capital reproduz na esfera agrícola as leis
básicas que seguiu na indústria. Vamos a alguns exem-
plos, sobre a inevitabilidade da produção capitalista
na agricultura, no plano internacional e no Brasil, po~
teriormente, onde este tipo de análise encontra igual-
mente bom número de importantes seguidores.

Num artigo intitulado 'Implantations. in
vestissements des firmes multinationales de l'ar;!;roindus-
trie en Amérigue Latin~, Delapierre procura definir um
nível apropriado de análise do problema. A seu ver, tal
nivel pode partir da abordagem da empresa (nivel micro
economico, portanto), ou do balanço de pagamentos ( ní-
vel macro), embora ~enhuma das duas possa ser considera
da satisfatória:
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"O comportamento dos agentes deve ser rein
serido no funcionamento do sistema e análi
se deve fundamentar-se na recusa de uma
tal dicotomia (micro/macro, n.d.r.). Um
problema como este conduz necessariamente
à integração da análise da internacionali-
z~ç~o aos outros setores do sistema, como
o Estado e as classes sociais. A aparição
da empresa multinacional não marca o desa-
parecimento do Estado, mas uma transforma-
ção deste em função das transformações do
sistema da economia mundial. Donde a neces
sidade de se proceder a uma dupla análise:
a dos grupos multinacionais e sua estraté-
gia global, e a dos Estados-nações, com o
duplo movimento de penetração do capital
estrangeiro e das formas de dominação do
capital mundial.,,(6)

(7 )Para George , , ,e necessario examinar pri~
ritariamente a atuação dos organismos internacionais,c~
mo elemento de vi~bilização da estratégia dos conglom~
rados 'nos países sub-desenvolvidos, Esta autora cita aL
guns programas das Nações Unidas, como o I.C.P. - Indus
try Cooperative Programme, fundado em 1966, com o obj~
tivo de introduzir a tecnologia moderna no campo agroi~
dustrial, por intermédio de empresas detentoras desta
tecnologia. O papel do ICP é de viabilizar missões nos
diferentes paises, a fim de verificar a viabilidade eco
nômica de projetos agroindustriais para empresas
nacionais.

inter

Outro a~tor parte da análise de um banco
de dados internacional, empregado inclusive por Sampaio
no seu trabalho sobre a presença do capital estrangeiro

. . (8) .na agricultura nac~onal • Trata-se do "Fichier Agrod~

(6) Delapierre, M. (1980), p. 200
(7) George, S. (1980), p , 181
(8) Sampaio, P. (1980)
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ta", a partir do qual Rastoin afirma que o grupo das cem
primeiras empresas agroindustriais ~ largamente dominado
por firmas de origem norte-americana (em número de 48)
vindo a seguir 22 empresas inglesas e 9 francesas, para
citarmos apenas as principais. Este autor discrimina um
"grau " de mu Ltinacionalização, sendo esta de tipo "puro ",
quando a empresa atua essencialmente no Exterior, em re-
lação a seu pais de orige~ (caso da Nestl~, por exemplol
Demais graus são estabelecidos em função do mesmo crité
rio, ou seja, o número de paises em que opera a empresa
e a import~ncia desta atividade, em termos de seu
t ~"f" "(9)o econom1CO- 1nance1ro.

impa~

Podem ser citados inúmeros dados sobre o
crescimento deste tipo de empresas no plano nacional e
internacional, abordando inclusiv~ suas estrat~gias de
atuação dentro de cada tipo b~sico de economia. Todavia,
tal não ~ nossa preocupaçao neste trabalho, j~ que tra
tamos apenas de colocar em evid~ncia uma determinada a-
bordagem da questão maior que analisamos, qual seja, a
supremacia eventual do trabalho assalariado na agricu.l
tura, em relação ao trabalho familiar. Podemos passar pa
ra a exposição das principais conclusões a que chegam os
autores mencionados, de modo geral, j~ que suas aprecia-
ções chegam a coincidir com bastante freqü~ncia.

Verifica-se um fenômeno de concentração de
capital aCêlerada no setor agroindustrial, acompanhada
de um crescimento mais i~pido dos ativos do que do volu

,
me de n~gocios. Este processo efetua-se principalmente
pela .absorção de empresas de menor tamanho pelas maiores,
registrando-se portanto um desenvolvimento acentuado no
portfó~io de participação das empresas lideres. No fi-
nal da d~cada de 80, Rastoin acredita que as cem ~aiores
empresas deveriam responder por cerca de metade da prod~

" (10)ção (em valor0 do setor, em escala mund1al.

(9) Rastoin, J.L. (1980), p.225

(10) Rastoin, J.L. (1980), p , 252
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As conseqUências macro-economicas revelam u
ma integração crescente do mercado mundial, dado que o
comércio internacional dos produtos agroindustriáis co
nheçe um crescimento maior do que o dos produtos de base
(6,5% contra 4,7%, entre 1960 e 1969, conforme dados da
FAO .t d R t . )(11) N 1 . t d d, Cl a os por as Oln . o p ano lU erno e ca a
pais, registra-se um r~pido de~envb1vimento do mercado
para estes produtos,
ce concomitantemente.

morm~nte quando a renda urbana cres
. -

Em termos de estratégia de cresci-
mento, pode-se afirmar que é'privilegiada a grande uni-
dade de transformação industrial, por motivos evidentes
de produtividade. Neste sentido, conclui-se que o movi-
mento de concentração até o final do século tende a ace
lerar-se, em função da identidade de interesses privados
e públicos em certos paises, cuja meta é competir vanta-
josamenteno mercado mundi~l. Todavia é preciso pergun
tarse uma tal estrutura industrial, de características
marcadamente oligop~licas, conduz ~ otimização do aten
dimento das necessidades sociais. Para para Rastoin, e
impos~ivel retornar-se a formas de produção mais atomiza
das (descentralizadas), ou seja, não só a concentração e
centralização do capital são irreversiveis, como naO p~
dem chegar a ser essencialmente alteradas na forma e~
que se encontram atualmente~ A titulo de proposta de po-
litica econonica para os paises em desenvolvimento, Ras
toin sugere que sejam criados grupos agroindustriais na
cionais ou plurinacionais capazes de penetrar no fecha
do clube das cem maiores empresas mundiais do ramo.

Até aqui, limitamo-nos a expor praticamente
uma visão particular do processo de penetração do capi-
tal no campo, qual seja, este resultando da internaciona
lização geral do capital, fenomenicamente·detectada a-
través das estratégias de crescimento das empresas multi
nacionais. Um ponto que deixou de receber a devida aten
ção por parte dos autores citados, reside justamente na
existência, -ou nao, de limites a este process~. Tais li-

(11) Rastoin, J.L. (1980), p. 252
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mites podem ser pensados como limites ja existentes, de
rivados de certas características do estágio atual de
desenvolvi men to da agricultura " ou então como sendo
criados pelo próprio crescimento da capitalização do
campo. O que não foi igualmente abordado é o conjunto
de relações derivadas do impacto destas agroindústrias
sobre as formas de produção não capitalistas. Tem-se co
mo praticamente dado sua desaparição inex6rável, mas a-
creditamos que a propria realidade encarrega-se de des
mentir, ou pelo menos de questionar, tal automatismo em
termos de afirmação. Na verdade, caso assumlssemos esta
postura, estariamos eventualmente-negando a existência
concreta de todo um setor de produção agricola onde nao
atuam as agroindústrias, e isto, principalmente, no Ca
so da agricultura brasileira. Todavia, como dissemos an
teriormente, a literatura existente a esse respeito mo~
tra-se fortemente impregnada deste tipo de afirmação,c~
mo veremos agora. Tendo portanto em conta que a interna
cionalização do capital não deixou o Br-así.L à margem des
te processo, passemos a análise' de alguns casos
tos da agricultura brasileir~, casos estes que

concre
pro cu-

ram servir de base para evidenciar a irreversibilidade
da generalização do assalariamento no campo.

2.). A Agroindústria no Brasil

2.).1. A análise de Passos Guimarães

As preocupações de vários autores brasilei
ros sobre a atuação das agroindústrias não são recen-
tes, pelo menos como parte integrante de um'processo de
desenvolvimento capitalista da economia agricola brasi
leira. Um dos quê mais trabalharam este tipo de assunto

. (12)é Guimarães, ao longo de toda sua obra ,considerada
praticamente como um dos clássicos neste campo, e sem
dúvida, pedra fundamental das contribuições mais recen

,tes nesta area.

(12) Guimarães, A.P. (s/d) e (1979)
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Caracterizando inicialmente a agricultura
brasileira, Guimarães procura mostrar que, até hoje, o
sistema latifundiário manteve o controle de toda a eco
nomiaagrária do pais, através de dois instrumentos bá
sicos: o dominio da propriedade e o dominio de mais da
metade das divisas obtidas no comércio internacional .
Assim, apesar de termos dado alguns passos ~ frente no
sentido do progresso econômico, e de ter introduzido
métodos que levaram ~ penetração de relaç5es de prod~
ção capitalistas, a agricultura permanece atrasada,mo~
mente quando comparada a outros paises. A estrutura a
grária apresenta-se sob a configuração de uma dualida-
de, constitulda pela agricultura de exportação e pela
de subsistência, sendo que os interesses de cada uma
são antagônicos e prejudiciais ao pais. A titulo de
sintesedo processo de desenvolvimento da agricultura
brasileira, o autor afirma que:

"Nas zonas onde o sistema latifundiário
conserva todo seu poderio, aS dificuldades
para a agricultura de subsistência atingem
ao máximo seu limite. Inversamente, nas z~
nas ou regi5es onde a luta permanece entre
os dois sistemas permite aos pequenos cul
tivadores algumas vitórias, ainda que pr~
cárias ou temporárias, a agricultura lati-
fundiária perde terreno, as grandes lavou-
ras são retalhadas, abandonadas ou substi
tuidas pela pecuaria, a fragmentação dos
latifúndios ocorre com certa intensidade.

'Todavia, este processo nao e :i.ninterrupto\
pois de vez em quando sofre soluções de continuidade
Não raramente, as terras repartidas voltam a aglutinar-
se, quando a conjuntura favorece produtos latifundiá
rios, para depois oCorrer nova fragmentação, e assim
por diante. Os fluxos que compõem os dois lados do pro-
cesso ciclico de desagregação e agregação do latifúndio
estão relacionados com as épocas de creacLmento e estaK

r
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naç ao de nossa restrita área cultivada.H(l)

No que diz respeito a estrutura de propried~
de, Guimarães caracteriza como camponeses todo agrupamen-
to de menos de 100 ha,. onde predomina o trabalho familiar
sobre o assalariado, registrando-se no seu conjunto, tr~s
categorias de camponeses~ pobres, m~dios e remediados. Ob
serva ele que o trabalho assalariado ~ pouco freqUente no
grupo de explorações menores, e quase inexistente, ou mes
mo inexistente, em grande número ou na maioria dos estabe
lecimentos. Inserindo-se estes aspectos no panorama glE..
bal da agricultura br~sileira, temos que os principais
obst acul.o s que se opõem a seu desenvolvimento (e 'a incorpE..
ração de uma tecnologia que o favoreça) sao a estrut~ra
da propriedade agrária, "causa básica de um tipo arcaico"
de estrutura de poder, mediante o qual a classe latifun-
diária constrange a maioria dos trabalhadores agricolas
a cultivarem terras alheias e a se submeterem, sem outra
opção possivel, aos mais baixos sal~rios e às piores con-

. - . (14)dl.çoes de vl.da.

Cabe-nos examinar agora de que modo a agr2.
indústria ~ vista neste quadro que retraçamos rapidamente.
Sua import~ncia torna-se mais evidente, na medida em que
est~ caracterização serve de argumento para fundamentar u
ma proposta de reforma agr~ria, de tipo estrutural, a lon
go prazo, como forma mais correta de evitar-se a descapi-
talização da agricultura. Principalmente quando se leva
em conta .que, para este autor, o setor sofre de uma crise
cronica, que impede sua auto-suficiência:

"Uma vez cerceada a possibilidade de fixar
livremente os preços dos seus produtos, ja
que eles tenderiam, cada vez mais, a escapar
das leis do mercado, para girar na órbita
dos preços políticos, a agricultura se colo-·

.(lJ)·Gui~arães, A.P. (s/d), p.2oB
(14) Guimarães, A.P. (s/d), p , 245
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,
Cara diante de um dilema: ou contentar-se com
qma parte cada vez menor do produto suplemen-
tar obtido na produção, ou esforçar-se por a~
mentar a qualquer custo seus niveis de produ-
tividade. Nem uma ·nem outra dessas duas 0R
çoes - como· a experiência dos anos que se se
guiram veio comprovar - foi suficiente para
superar as dificuldades que, com a crise agra
ria permanente, se tornaram caracteristicas
intrinsecas da atividade agropecu~ria: a qu!!..
da de lucratividade e sua crescente dependen-
cia dos Estados industriais.,,(15)

Assim, a resolução destas dificuldades consis
tirá na assimilação dos padrões gerais de desenvolvimento
da Lndust r-La ; em função ainda da interpenetração dos doi s ra
mos. Colocar-se-ão as condições para a industrialização da
agricultura, tal qual verificou-se no plano internacional.
No Brasil, as condições préVias para a formação de agroin-
dústrias, ou para a industrialização da agricultura, atra
vessaram, nos dizeres do autor, duas fases, a partir da dé
cada de 40: a primeira: marcada pela criação de um merca
dD nacional ·par~ os insumos modernos de produção; a segun-
da, com a implantação das i~dústrias aptas a produzir lo
calmente estes insumos (no ;mbito 'do processo de substittii
ção de importações).

Examinando então os dados dos Censos
cuários de 1940 e 1970, Guimarães chega ~ conclusão que o
mercado nacional de insumos modernos cresceu cerca de
três vezes, abrindo importante caminho para a produção de
tratores, fertilizantes, defensivos, sementes seleciona-
das e rações para animais. Assim, a instalação destas pr~
duções acabava por 'cercear' a agricultura dos dois lados,
condicionando doravante seu desenvolvimento ao da indús-
triay na medida em que passaria a depender desta para o

fornecimento dos insumos necess~rios. O processo de subs
tituição de importações ofereceu vantagens aOS empresários

(15) Guimarães, A.P. (1979), p. lO)
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estrangeiros para estabelecerem-se nestes ramos de produ-
.ção. ° conjunto representado pelas três atividades forma
des~e modo o complexo agroindustrial brasile{ro.

As conseqUências deste processo fazem com
que o aumento do volume de capital exigido para a indus --
trialização da empresa agrícoia seja de tal dimensão, que
o campesí.n at o fica praticamente' marginalizado da possibi-
lidade de desenvolver sua atividade particular, sua pequ~
na exploração. Paralelamente, verifica-se um aumento des
comunal do preço da terra, acompanhado de preços cada.vez
maiores de todos os insumos agrícólas empregados na prod~

-çao. Tomando como exemplo alguns dados sobre a economia
norte-americana, Guimarães acredita que está em curso um
verdadeiro processo de 'saturação tecnológica', mesmo nas
unidad~s familiares de produção:

"O declinio da quantidade de equipamentos p~
de estar relacionado com a diminuição do ,nu
mero de estabelecimentos agrícolas, o
vem caindo de 6,5 milhões em 1920, para
milhões em 1940, 4,0 milhões em 1960 e

qual
6,4
2,8

milhões em 1973; ou talvez ser atribuído a
marcha de concentração àgrária, com a melhor
e mais racional utilização de tratores e ou
tras máquinas, Mas tal hipótese é pouco plau
sivel pois em todos os demais países, desen
volvidos ou sub-desenvolvidos, capitalistas
ou socialistas, os indices de mecanização
continuam a subir. (..•) Surgem, por isso,
entre os analistas agrícolas, advertências
sobre um iminente technology ~ap, uma .como
que "saturação tecnológica" manifestada, en
tre outros motivos, pela tendência ~ redução
das quantidades absolutas de tratores e ma-
quinas combinadas. Acreditam eles que mesmo
as inovaçoes gen~ticas, como é o caso do mi
lho hibrido, já foram exploradas até o seu
,rnaximo limite, sendo de esperar muito pouco
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das proximas in9vações. Acresce que as res
trições ecológicas tendem a aumentar, for
cando a eliminação de muitos defensivos
que ainda estão sendo usados.,,(16)

Os.limites ao crescimento da agricultura ve
rificam-se também do lado da falta de mão-de-obra, mesmo
examinando-se o caso norte-americano. Com efeito, a di
minuição da população trabalhadora no campo tornou-se
um fator limitativo ao desenvolvimento da produção, na
medida em que os aumentos das superfícies por trabalha-
dor estão forçando os agricultores a abandonar a ativida
de agropecuária de modo geral. Em outras palavras, a
discussão centra-se na questão do tamanho ótimo que deve
assumir a exploração agrícola, nos dizeres do autor. A-
pós retomar colocações clássicas de certos teóricos a es
te respeito, afirma~ a guisa de conclusão que o cresci
mento da agricultura capitalista fez-se, ao longo do tem
po, sobre a base de uma crescente complementariedade en
tre os latifúndios e as propriedades camponesas. Tem-se
atualmente, uma transformação do pequeno cultivador ca~
ponês numa figura em tudo semelhante ao trabalhador a
domicilio do s~culo passado. Localizado entre dois siste
mas de produção (a indústria e a agroindústria), o pequ~
no cultivador mantém propriedade de seus meios de produ-
ção, mas é transformado num trabalhador da nova espécie
dos quase-assalariados. A coexistência com a agroindús-
tria dá-se do seguinte modo:

"Nesse caso, o pequeno produtor aut onomo co.:!!.
tinua a ter sua autonomia de algum modo pr~
servada, ainda que perca sua capacidade de
decisão e que isso signjfique para ele qua~
quer melhoria do seu nivel de remuneração
ou de retorno. Interessa à indústria manter
esse produtor especial que assume os riscos
agricolas que a indústría processadora de
produtos não precisa assumir;' que abastece
seus compradores das matérias~primas nas

(16) Guimarães, A.P. (1979), p , 174
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quantidades e qualidades fixadas por esses
mesmos compradores; e que usa em favor da
indústria, o histórico "privilégio" de p..!?.
der vender seus produtos a preços inferio-
res aos do mercado. Isso devido a que, nas
conjunturas piores, renuncia ~ renda da

,
terra e ao lucro med í o, Contentando-secanum
preço que remunere apenas sua força de tra
balho e ocasionalmente a de membros de sua
familia. Nessa nova situação, ele cede di
retamente ~ indústria a parte que antes
cedia ~ sociedade inteira. Como dizia Marx,
"uma parte do sobretrabalho efetuado pelos
camponeses é dada gratuitamente ~ socieda
de e não entra na fixação dos preços de
produção ou na criação de valor em geral.
Esse preço menos elevado resulta por cons~
guinte da pobreza dos produtores e, ~e mo
do nenhum, da produtividade do' seu traba-
lho.,,(17)

o mais importante a ressalvar e que, "es
sa peculiaridade da agricultura camponesa - que se pod~
rá discutir se é especifica da pequena propriedade ou
da organização familiar - pode não ser um aurgumento em
favor da superioridade da pequena sobre a grande empre-

,
sa, mas e um argumento a favor de sua capacidãde de' 50

breviv~ncia, da maior resist~ncia demonstrada pela pe-
quena empresa ~ tend~ncia histórica para a diminuição da
lucratividade agricola, tend~ncia eSSa agravada depois
da crise agrária estrutural, e que afeta todo o conju,!!,
to da ativi~ade agricola, sem exclusão das grandes em-

'. (18)presas rural.s."

Detalhando mais adiante a configuração da
atual estrutura do setor, Guimarães afirma que o ,

c a ri!.
ter familiar da'agric~ltura capitalista vem fortalecen-

(17) Gtümarães, A.P. (1979), p ,'191
(18) Guimarães, A.P. (1979), p. 191
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do-se, ctanto nos pa1ses desenvolvidos, como nos menos de
senvolvidos. No caso do Brasil, a acentuação do caráter
familiar é revelada pela crescente predomin~ncia do tra
balho não remunerado dos membros da família desde o ano
de 1940 (quando os censos agricola~ registraram as modi-
ficações na composição do emprego rural). Os números ana
lisados permitiriam supor que está ocorrendo um fen~meno
de 'acampones~mento' da agricultura brasileira, isto é,
a transformação da maioria dos estabelecimentos agrope _
cuários em unidades produtivas baseadas no trab~lho fami
liar. Em termos reais, tinosestabelecimentos de menos de
100 hectares, cresce com o tempo a superioridade ntiméri-
ca dos familiares não-remunerados (de cujos efetivos es
tão obviamente excluidos os responsáveispeh exploração)
sobre os trabalhadores assalariados, mesmo somando-se a
esses os trabalhadores semi-assalariados, na seqUência
dos três ,anos indicados.,,(19)

Paralelamente a este processo, o autor nota
um decréscimo da maõ-de-obra assalariada na agricultura
brasileira, em decorrência das deformações e anomalias
do modelo nacional de crescimento agricola. Nos dizeres
do autor, tal diminuição é conseqüência da expansão do
subemprego. urbano e rural, que se manifesta através da
quantidade crescente de aut~nomos, registrada nos últi-
mos censos, bem como da qua~tidade cada vez maior de
membros da familia não remunerados.

,2.).2. A análise de Sorj e MUller

Apesar de apresentar dados empiricos rele-
vantes, Guimarães nio chega a tirar todas as conclusões,
possiveis da coexistência entre agroindústria e unidades
familiares de produção, principalmente e~ termos de for
necer as perspectivas do desdobramento desta coexistên
cia. Afinal, s~ a import~ncia de ambos cresceu acentuada
mente nos últimos anos, tratar-se-ia de procurar estabe
lecer os limites possiveis desta coexistência, o que ac~
ba não sendo feito. Mesmo assim, em relação aos autores

(19) ,Guimarães, A.P. (1979) p , 252
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j~ examinados, a an~lise de Guimaries revela um avanço,
na medida em que a penetração de relações de produçio
capitalistas ria agricultura nio ~ tida como "irreversi -
vel e inexorável.

Outro autor que procurou, mais recentemen-
te, analisar o mesmo assunto, ~ Sorj , partindo inclusi
ve da constatação de uma crise de abastecimento igua~
mente. As raizes desta crise podem ser localizadas na
d~cada de 50, quando a agricultura gera uma crescente
demanda de insumos e maquinarias modernas, que passa a
ser atendida pela indústria nacional e nio por importa

- ! (20) -çoes, como poderia ser suposto naquele perl0do. Pa~
tindo da conceituação cl~ssica de agroindústria, o refe
rido autor sintetisa do seguinte modo os aspectos l~gi
co-hist~ricos que presidiram ao advento do CAI:

"Po rt arrt o, a expansao do"complexo agroin -
dustrial no Brasil se funda no pr~prio
crescimento da produçio agricola, na medi
da em que esta cria o mercado necess~rio
para a sua realização. Esse aspecto é fu.!!,
damental, ja que as medidas protecionistas
permitem que se gere um mercado cativo, da
do que os niveis de produtividade da indú~
tria de insumos e maquinarias agricolas no
Brasil é geralmente menor do que os de ni
vel internacional.

Encontramp-nos então, frente a uma situa-
çio em que o aumento da produçio agropecuá
ria necessária p~ramanter as proporções
entre os Departamentos I e 11, sem penali
zar a capacidade de importação de bens de
produçio, " ( .,so e posslvel atraves dos incre
mentosde produtividade, na medida em que
se esgota o padrão de expansio extensiva .
Isto será obtido pela criação de um comple
xo agroindustrial interno, que permita no

( 20) Sor j, B. (1980 )



· • 67 •

vos incrementos da produçi6 e produtividade
t (21)a gr Lc o La s , tI

Como se nota, o posicionamento de Sorj, no
plano t~6rico, ~ relativamente diferente daquele propo~
to por Guimaries. Seguindo basicamente as pistas traça-
d F· d 01· . (22) . d .as por ranC1SCO e 1ve1ra ,procura eV1 enC1ar
que a acumulação de capital, no Brasil, sofre de um li
mite 'profundo, do lado do setor primário, dado que exis
te uma ~ontradição básica entre produção para consumo in
terno e para exportação, já que a estratégia ·de
crescimento por que se optou, requer uma certa proporci~
nalidade entre os dois setores básicos da produção, pr~
pórcionalidade esta cujo controle escapa ~ economia na-
cional como um todo. Vale a pena citarmos um longo tre
cho, que explicita por~m com bastante clareza o enquadr~
mento teórico dado a problemática do setor agrícola:

"Por Sua vez, a contradição entre a expan-
são da produção agricola para exportação e
a produção para o mercado interno reflete
os limites dos niveis de acumulação na for
mação social brasileira. Isso deve-se prin
cipalmente à Sua necessidade de gerar exce-
dentes exportáveis, suficientes para se in
tegrar gradativamente, através da
ção de bens de produção com maior

importa-
composi

ção org~nica do capital, ao nivel interna -
cional da l~i do valor (que reflete os ni
veis de acumulação alcançados nas formações
sociais mais avançadas). Em outras pala-
vras, o setor exportador, que representa
o setor de bens de produção nas economias
periféricas, deve crescer permanentemente
para permitir a importação de
de produção. Por sua vez, este

instrumentos
crescimento

das exportaç~es termina obstaculizando a ex

(21) Sorj, B. (1980), p , 30/31

(22) Oliveira, F. '(1977) e (1977)
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-pansao do setor no mercado interno, ocasio-
nando a importação de produtos alimenticios
que, conseqüentemente, limitam a possibili-
dade de expansão do setor de bens de prod~-çao. O Brasil tinha superado esse ciclo vi
cioso, que caracteriza grande parte das eco
nomias latino-americanas, através da expan-
são horizontal e extensiva da produção agri
cola, devido ~ abund~ncia de terras e ~ for
ça de trabalho. Esse padrão de expansão co
meça a apresentar claras limitações no ini-
cio da década de 1960. Porém, a eSSa altu
ra, o Brasil tinha atingido um nivel de acu
mulação industrial que lhe permitiu expan
dir sua produção agricola (tanto para o mer
cado interno, como para o externo) através
de ganhos de produtividade obtidos pela ex
pansao de .seu parque industrial orientado
para a agricultura. Isso não sognifica que

-nao se apresentam ainda pr6blemas de dese
quilibrios entre o Departamento I e o Depar
tamento lI, na medida em que o processo de
agro-industrialização da agricultura é um
proce sso lento e desigual. ,,(23)

Reconhecendo que o desenvolvimento da agro-
indústria seria portanto inevitável, o autor não deixa.
de ponderar que "as formas especificas que ele adquiriu
são produto do contexto politico-econômico reinante naS

• • ( 24)duas ultimas decadas. Existem assim, diversas mod~
lidadés de.integração e tr~nsformação da produção agrico
la, dentro do processo de reprodução industrial, sendo
que, para nossos propósitos, examinaremos apenas
que diz respeito a pequena produção, e ~ produção
1iar especificamente.

aquilo
f am.í

(23) Sorj, B. (1980), p , 30

( 24) Sor j, B. (1980), p. 52
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Duas s~o as formas de integra~~o apresent~
das neste caso, pelo autor: a semi-integraç~o e a inte-.
graçio p~opriamente dita. No primeiro caso, entende- se
por semi-integradas "aquelas onde a produç~o agropecuá-
ria, se bem realizada por produtores em estabelecimen -
tos próprios, está totalmente controlada pela agroindú~
tria.1I Tal controle verifica-se no plano financeiro,nas
técnicas de produç~o e, eventualmente, na comercializa-
ç~o •.Sorj sintetisa o significado desta categoria, afir
mando existir lIuma situaç~o que relembra os trabalhado-
res a domicilio nos primórdios da Revoluç~o Indus
t . 1 ,,(25)r~a .

A titul~ de ilustraç~o, ,e citado o Caso
da Codevasf (Cia. de Desenvolvimento do Va~e do S~o
Francisco), cujas terras irrigadas são entregues a uma
cooperativa de produtores, sendo determinados pela com-
panhia, o produto a ser plantado, os insumos, o calende
rio de plantio, a fiscalizaç~o da produç~o, a procura
de financiamento em bloco para a cooperativa e a venda
do produto para uma agroindústria de transformação. Via
de regra, os produtores recebem uma remuneraçao insufi-
ciente para cobrir os custos de produç~o, tendo que en
divida'rem-se, aumentando sua sujeiç~o à cooperativa e
à Codevasf, em última inst.incia. Em suma, liapossibili-
dade dos produtores de se organizarem em cooperativas
com certa autonomia e.capacidade econômica real é pequ~
na. Nas formas de semi-integração, pela grande depend~~.
cia do produtor que trabalha com contrato prefixado p~
la indústria, as formas de solidariedade horizontal -sao
minadas ~ela forte depend~ncia vertical do produtor com

, (26)a agroindustria."

No segundo tipo analisado, a integração p~
ra e simples, são abrangidos pequ~nos produtores, for
malmente independentes, cuja integraç~o ao complexo a-
groindustrial tem sido o padr~o historicamente dominan-
te no caso de vários produtos agropecuários,
cau, a carne, o algodão. Sorj ressalta que o

como o ca
"fenômeno

Sorj, B.
Sorj, B.

(1980) ,
(1980),

p.
p.

50
51
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inusitado nas últimas décadas é o desenvolvimento de um
se.torde pequenos produtores capitalizados, tanto da
produção para o mercado interno como para o externo, o
que ocasiona novas relações contraditórias com a agr~
. d' t· ,,(27)~n us r1a.

No caso do trigo, e da soja, o autor acen
tua o fato de serem tradicionalmente plantados em pe-
quenas propriedades, os latifúndios estando reservados
para a pecuária (considerando-se a região Sul, somente).
Pouco trabalho assalariado é utilizado ea produção e
geralmente comercial{zada por cooperativas, sendo deci-
siva aqui á participação do Estado no processo de fixa
ção do preço do trigo. Com efeito, por intermédio da
Fecotrigo, os produtores procuram elevar o preço,enquan
to que o Estado tenta mant;-lo em nivel reduzido, tendo
que considerar aS cotações internacionais do produto, a
situação do setor externo da economia e as pressões dos
produtores de insumos e maquinarias. Os produtores aca-
bam por reter a menor parcela monetária em suas
já que a produtividade que serve de base para

-ma o s ,

cálculo
do preço é dada pelas melhores terras, geralmente
belecimentos de 90 a 150 hectares.

esta

No Caso da sojá, é menor a participação
do Estado no processo de fixação do preço, embora na c~
mercialização tal participação tenha sido decisiva até
recentemente, quando as vendas foram liberadas para o
exterior, mediante um compromi~so implicito de abaste
cimento do mercado interno. Uma observação interessante
feita pelo autor salienta que "somente os·grandes esta-
belec~mentos familiares ou baseados no trabalho assala-
riado atingem uma renda média para o pessoal empregado

, , (28)acima do salario medio." A oferta de emprego passa
a ser limitada, o que contribui para reduzir a part~ci-

(27) Sorj, B.
(28) Sorj, B.

(1980), p.52

(1980), p.54
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paçio do trabaiho assalariado na regiio. Um duplo movi-
mento seri portanto observado neste caso: o da atomiza
çio da pequena propriedade at~ fins da d~cada de 60, e
uma reversao a partir do momento em que os pequenos pr~
duto~es independentes· Sao quase que obrigados a vender
suas parcelas de terra para os maiores.

A partir disto, Sorj deduz que o processo
de modernizaçio dos pequenos produtores tem que ser com
pr-eendLdo a partir de uma dupla det er'mi na ç ao : o con j un
to de press~es derivadas da expansio capitalista (repr~
sentadas pela agroind~stria) e as particularidades da

.pequena produçio, cuja necessidade básica é gerar as
condiç~es básicas de sua própria reproduçio, e isto, a
partir das expectativas determinadas pelas condiç~es
gerais do mercado. O que nio sigrtifica que a produçio
familiar tenha uma lógica de existência idêntica ~ do
mercado, isto é, ela não busca obter o lucro médio ou
ampliar indefinidamente sua extensão de terra, na medi-
da em que não possui os requisitos necessários para tal.
Em suma, precisa coexisti~ com o capital, sob suas for
mas mais avançadas, sem poder absorver suas caracterís-
ticas principais. O problema maior consiste portanto
em tentar estabelecer quais. são os limi tes desta "coe
xistência".

Na tentativa de lograr uma compreensao e
uma resposta a estas indagações, Sorj caracteriza um
duplo processo: primeiro, a agroind~stria tem que adaE
tar-se, forçosamente, às cond í ç ó es locais onde- se insta
la, na medida mesmo que o ~rocesso de absorçio/integra~
ção de produtores familiares ~ lento. e demorado. Segun-
do, o próprio produtor é levado a "integrar-se r, ~ pr~
sença da agroindústria, tendo parte de Sua produção
e reprodução, portanto - determinada pela primeira, que
chega então a provocar alterações na sua estrutura. Em
outras palavras, a unidade famiiiar de produção não per
manece a mesma, antes e depois da presença da _agroindú~-
tria. Seu destino é de pertencer a uma cooperativa, de
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modo a resolver, via sua associação com 'os demais produ
tores, o problema dos antagonismos frente ao complexo
agroindustrial. Nesta passagem' da unidade familiar de
produção para unidade pertencente à cooperativa, verifi
ca-se o inicio de um processo de descaracterização da,
primeira, na Sua forma por assim dizer 'pura', ja que
passa a ter condições - não Suas mas coletivas - de re
sistir às determinações impostas pela agroindústria. A
conciusão de Sorj diz que:

"Os produtores familiares, na sua luta p~
la sobrevivência como tais, -saO obrigados
a se integrar de forma crescente as regras
do jogo impostas pelo capital ao nivel do
próprio processo produtivo. Portanto, embo
ra a produção familiar não seja gerada nem
exista na sua especificidade, porque a

"lógica do capital" assim o determina, aO
mesmo tempo, ela não fica alheia à dinâmi
Ca da acumulaçio capitalista envolvente
que vai minando lentamente as especificida
des sócio-econômicas e a autonomia que a

- (29)pequena produçao teve anteriormente."

A partir desta tese, Sorj propoe uma meto
dologia de an~lise própria para esta questão: examinar
aS relações sociais de produção vigentes, na medida em
que os vários e diferentes niveis de área disponivel e
poupança nas unidades produtivas condicionam, junto com
a capacidade de integrar tecnologia avançada, o desen -
volvimento de todo o processo de produção e comerciali-

participa-tal análise deve ser completada pela-zaçaoj
ção das pOliticas estatai~ que favorecem, via
e subsidio~ a média e grande empresa agricola;

créditos
abordar

a questão da renda da terra, e a capacidade de organi
zação dos produt~res familiares, na tentativa de manter
sua autonomia frente à agroindústria, e frente aos qu~
sitos tecnológicos advindos com esta última. P~ra Sorj,

(29) Sorj, B. (1980), p. 64:
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os pequenos estabelecimentos que chegam a modernizar-se
-nao conseguem atingir nenhum incremento relevante na

sua renda (rendimento, na verdade), o que limita seu
'potencial de reproduçio, e cond~ciona a reproduçio am-
pliada do capital na agricultura ao crédito subsidiado
e concedido pelo Estado.

Outra contribuição importante sobre a que~
tão da agroindústria no Brasil é dada por MU]ler ao
longo de diversos trabalho . Fundamentalmente, suas po-
sições não trazem divergências de fundo em relação a
Sorj, ou ainda a Passos Guimarães. Para Müller a agri
cultura converteu-se num setor fundamental para a acum~
lação de capital da indústria, ou seja, a produção a-
grícola tornou-se capital constante para a indústria no
Brasil, a partir dos anos 70, mais especificamente. A
presença da'agroindústria fez com que a produçio agríco
la assumisse as feições de uma estrutura 01igop61ica,em
função da interdependência dos setores produtivos. Este
processo trouxe em seu bojo, uma queda no crescimento
dos pequenos arrendatários e parceiros, registrando- se
ainda um, aumento do trabalho assalariado, em decorren
cia. Procurando mostrar que as classes sociais existen
tes no campo não conseguem permanecer imunes ao proce~
sO,de industrialização da agricultura, Müller afirma
que "face à maSSa de necessidades e interesses de' cor
te industrial que perpassa todos os setores do complexo
agroindustrial brasileiro, pode-se asseverar que a in-
dustrialização dos mesmooé a tendência predominante e,
tudo leva a crer, irreversível. Trata-se, cabe obser-
var, de industriali~ação no sentido moderno, ou seja,
que implica na difusão do atual progresso técnico, ele
vação das concentrações de capital, junto com o avanço
de formas oligopblicas de estruturação d~ mercados, a~
centuando a distinção entre grandes e pequenos capitais.
Ess~ tendência evid~ncia q~e as características
industrialização é que regularão a expansio ou o

. d t . d t . . ! I " ( 30 )que10 os se ores 1n us r1a1S e agr1co as.

dessa
blo-

(30) Müller, G. (198l), p , 109
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Do mesmo modo, para Sorj, O Estado desempe-
nha papel de vital import~ncia neste processo, viabili
zando a industrialização da agricultura e de seus seto
res conectos. Tais politicas estatais -sao especificas
da fase recente de industrialização do campo, distintas
portanto das de antigamente (caso do caf~, por exemplo).
A especificidade reside num Estado que "desencadeou uma
revolução agrária sem efetuar uma reforma agraria

. 11(31)Vl.a,

,pre-
mediante a concessão de amplas disponibilida-

des f~nanceiras p~blicas, tornadas privadas, cuja conse'
qUência maior é produzir um elevado custo social e priv~
do "para tocar adiante o processo de industrializa

- (32)çao" • Logicamente, supos-se que.o Estado, agente da
mobilização dos capitais para a agricultura, estava sob
controle de uma determinada classe, no caso a burguesia,
acompanhada, embora menos expressivamente, de uma tradi-
cional oligarquia rural. Assim, a questão que se coloca
atualmente, no sentido de alterar os resultados verifica
dos até aqui, é de um controle diferente do Estado, en-
quanto via~ilização d~ uma politica agrária diferente.
Claro está que, neste contexto, as unidades familiares
de produção sofrem de um processo de descaracterização
crescente por causa das imposições da agroind~stria , do
Estado que.ampara esta ~ltima, e por causa de sua debili
dade intrinseca em dispor de mecanismos de resitência a
este processo. Em suma, constitui-se uma camada de pe-
quenos produtores capitalizados, cujas explorações -sao
de pequena dimensão, ou seja, uma pequena burguesia ru-
ral cujo papel ~ de excluir os conflitos de terra do ce
nário pol{tico, .justamente em defesa da propriedade pri
vada,. apoiada pelo Estado neste particular. Em outras p~
lavras, o modo de produção capitalista não se articul~
com outro modo de produção (no caso, o que seria um e-
ventual modo 'de produção camponês), mas integr~-o a si
progressivamente, .dando-lhe seus próprios contorhos

(31) NUller, G. (1981), p~110
(32) MUller, G. (1981), p. 110
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quando necess~rio,· para assegurar os pressupostos indis
,

pensaveis para a reprodução das relações capitalistas.

Num de seus trabalhos em que analisa a a-
tuação da Cotrijui, MUller afirma q~e, no caso do tri
go, liadiminuta magnitude da pequena e grande burguesia
do trigo, juntamente com a .enormidade dos m.í.ni f und í a
rios, expr~ssa as condiç~es tecno-econ~micas que, por
si só, operam como barreiras à entrada de novos agen-
tes; vale dizer, configura a escala social de cunho oli
gopól{co que j~ atingiu a produção de trigo!!33) Por
outro lado, acentua que os minifundi~rios em questão

-nao podem ser considerados camponeses, na medida em que
nas condições em que se encontram, não deixam de pensar
em investimentos, nem visam a própria subsistência. São
de certo modo compelidos a investir para sobreviverem,
ainda que com tais investimentos (no sentido 'capitali~
ta' do termo) consigam apenas sobreviver. No plano da
cooperativa, MUller ressalta que não pode ser encarada
como um simples organismos mercantil e financeiro: ele
é orgânico à produção, e não pode ser excluido dos ele-
mentos indispensáveis à compreensão da reprodução do
capital no campo. Mas ainda, a verdadeira unidade de
produção rural é a cooperativa, -e nao mais o grande e

pequeno burguês, Ou o minifundiário.

2.~. Conclusões preliminares

Os trabalhos analisados até aqui, neste ca
pitulo, o foram com o intuito de colocar em evidência
os.principais traços teóricos de autores que consideram
como inevit~vel a generalização do trabalho assalariado
no campo. Claro está que não foi esgotado o assunto nas
suas minúncias, nem tal poderia ser nossa pretensão.
No entanto, as caracteristicas do referencial
e~pregado para deduzir a inevi~abilidade destas

teórico
rela-

(33) MUller, G. (1981), "Cotrijui ..•"



76

çoes podemo ser questionadas - devem s;-lo - na medida
em que permaneceram inabordadas algumas questões
julgamos fundamentais para a compreensão do tema

que
trata

do. De modo geral, podemos afirmar que um indisfarçá-
vel ar de parcialidade toma conta desta vertente,
cialidade esta que é afirmada pelo próprio real

par
como

tal. Ou seja, por um lado, não temo~ ainda, na agricu~
tura brasileira, uma generalização do trabalho assala-
riado, a tal ponto que permita afirmar que a produção e
fetuada sob relações não capitalistas tenha perdido em
importincia, de modo a não constituir-se - ainda que'p~
tencialmente, no limite - em alternativa de desenvolvi-
mento do ,setor, de hoje em diante(34). Por outro lado,a

()4) Esta afirmação nos é suge~ida, inicialmente" pelo
desenvolvimento da produçao familiar, num pais co-
mo os Estados Unidos, conforme ilustram,entre ou
tras, Perosa e Aidar (1981), ou ainda, de um pon
to de vista mais teórico, Nakano (1980). Mesmo uma
análise de cunho eminentemente neo-clássico, como
â de Solomon (1981), consegue perfeitamente supor
a viabilidade da produção familiar. Neste artigo,
a autora mostra que, reduzindo-se as incertezas
dos produtores familiares quanto ao comportamento
dos preços de g~neros alimenticios de subsist~ncia,
estes poderão especializar-se na produção deste ou
daquele produto especifico, aumentar sua produtivi
dade, ou dedicar-se ao cultivo de lavouras comer-
ciais mais lucrativas, liberando-se da necessidade
de garantir apenas a reprodução física da família,
podendo aproveitar oportunidades de emprego fora
da própria propriedade. Apesar d~ um embasamento
teórico fortemente impregnado de subjetivismo, che
ga-se a uma conclusão mais rica (na medida em que
reflete mais acuradamente a riqueza de opções que
o capital produzJ, mertos unidirecional e menos li
near do que um pretenso 'ortodoxismo' marxista.
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afirmação de que o modo de produção capitalista genera-
liza-se a todas as esferas de produção, indistintamente
oculta certas implicaç~es de ordem te~ric~ que julgamos
essencial levantar, ~e modo a não recairmos no
de parcialidade acima mencionado.

caráter

No que se refere a primeira critica, a a-
bordagem apresentada ao longo deste capitulo
se, em sintese, de duas grandes subdivis~es,

reveste-
que nos

parecem ser as seguintes: as relaç~es de produção capi-
talistas são contraditórias, e geram no seu processo de
desenvolvimento, uma ,diferenciação do campesinato, que
resulta finalmente, na Sua integração ao mercado· capit~
lo t (35) o • t d t1S a , ou seja, o campeS1na ~ ou o pequeno pro u or
de subsist~ncia acaba por desaparecer com o predominio
das relaç~es de trabalho assalariado no campo. A segu,!!
.dasubdivisão nos mostra que há um processo de moderni-
zação do latif~ndio, mediante a crescente tecnificação
dos instrumentos utilizados, o que acabaria por trans
·formá-Io em empresa capitalista. O resultado geral des
te processo significaria uma divisão bipolarizada da
sociedade rural em duas grandes classes:capitalistas de

Muitos autores atribu~m a Lenine e Kautsky, princi
palmente, a paternidade por este tipo de análise.~
segundo a qual as formas hibridas seriam inevita -
velmente destruidas pelo avanço do capital. No en
tanto, estes autores apenas afirmam, a grosso·mo -
do, que o capitalismo tende a ser o modo de produ-
ção dominante, com o que concordamos. Todavia, Le-
nine, com maior ênfase que Kautsky inclusive, admi
te que os rendimentos dos operários que permanece~
na agricultura aumentam, em função mesmo do exôdo
rural, que significa menor oferta de força de tra-
balho. Além disso, reconhece que "numa sociedade
capitalista onde subsistem vários vestigios e ins
±ituições do regime pré-capitaiistall, as formas
que o trabalho assalariado pode ·tomar são in~meras,
e que seria profundamente lamentável não levar em
conta, do ponto de vista empírico e teórico sua im
por-tanci a, (cf. Lení.n e, 1974, p.545L Ou seja, nã-;-
encontramos, neste autor, nenhuma refutação aprio-
ristica da possibilidade de permanência de formas
não capitalista de produção, mesmo quando o capit~
lismopredomina. Do mesmo modo, tal afirmação não
é encontrada no obra de Marx; ademais, as preocup~
ções deste e de Lenine voltam-se para o modo de
produção capitalista, cujas leis gerais de desen
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um lado, trabalhadores assalariados (proletários) do ou
tro.

Esta critica segue fundamentalmente aquela
desenvolvida por Nakano~ que conclui sua apreciaç~o des
ta vertente dizendo que "nestes esquemas teóricos -nao
fica excluida a possibilidade de persistência de formas
n~o-capitalistas de produç~o, como residuos em vias de
extinç~o, ou mesmo a sua recriaç~o pelo próprio processo
de expansão capitalista. Mas, neste caso, é o próprio'
caráter capitalista dominante que gera relações de prod~
ção combinadas fenqmeno tipico da fase de transição
para o capitalismo pleno. Admite-se sempre, implicita ou
explicita~ente, que a tend~ncia ~ltima deste,processo de
penetração ,do capital e a sua generalizaç~o, tende ~
ser.universal e exclusiva. Assim, o estudo das condições
de reprodução de formas não-capitalistas ou a sua trans
formação para outras formas não-capitalistas não foi
suficienteme~te desenvolvido, e carece de conceitos ade

( 36 )quados."

Acreditamos ademais, que estas colocações
ainda poderiam ser completadas, com uma análise mais es-
pecifica ao nivel da perio~ização do capitalismo, concei
to que abrange, no fundo, toda a problemática que se ten
ta equacionar. Numa ou noutra fase de desenvolvimento c~
pitalista, ou 'de transição para uma fase especific~ des
te, coloçam-se determinadas condições para a presença!
destruição de certas formas de produç~o. A nosso ver, a
periodizaç~o que ressalta dos autores estudados, e, de
modo geral" daqueles que podem iriscrever-se nesta verte~
te, se caracteriza por algumas lacunas importantes. Aten
do-se a uma metodologia hibrida, entre o marxismo e ele-
mentos de teorias diversas (a neoclássi~a, entre outras),
estes autores não conseguem restaurar a ~ialética da evo
lução do capitalismo. , -Assim e que sao privilegiados os

Continuação. volvimento e reprodução ainda nao ti
nham sido suficientemente esclarecidas, em plena
época de ascensão da produção capitalista,na Euro
pa e nos Estados Unidos.
Nakano" Y. (1980), p. 5(36 )
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aspectos fenômenicos,em detrimento de sua avaliação teó
rica, logicamente mais abstrata, mas nem por isto fora
de alcance. Como se recorda, Marx explica que a. conco~
r~ncia não responde pela e~olução do capitalismo, isto
,
e, qualquer que seja a forma sob a qual se manifesta(na
terminologia dos autores vistos, oligopólica e monopóli
cal, ela apenas realiza o processo de valorização do
valor, mas não ~ SUa determinante, em hipótese alguma .:
A chamada 'lei do valor' coloca em evid~ncia qu~ a pr~.
dução social volta-se para a obtenção de valor de tro-
ca, sendo o valor de uso mero suporte deste último. É

uma conting~ncia nec~ssária, não se pode produzir va
lor, sem produzir correspondentem~nte valor de tr06a. O
duplo carát€r da mercadoria e, em sintese, a chave ex-
plicativa da própria lei do valor.

De outra parte, ·a análise de uma determin~
da forma de concorr~ncia em nada consegue representar a
totalidade do movimento do capital comq tal. Ou seja,
o caráter de parcialidade da análise fica justamente e
vidente na medida em que nos prendemos às formas da con
correncia,. o que impede a compreensão da reprodução am
pliada do capital. Se acompanharmos os passos da análi
se de Sorj, MUller etc, teremos que a reprodução am
pliada do capital verifica-se ao nivel de uma forma es
pecifica de concorr~ncia de capitais -oligopólio e ou
monopólio - sem que se faça menção, portanto, às demais
formas de concorrencia remanescentes, por mais desiguais
que sejam.

Existe, al~m deste limite, outro problema
ha an~lise destes autores: caso se procure acompanhar ~
fetivamente a análise marxista ao nivel das formas de

A ,~oncorrencia, seria necessario retomar toda a riqueza
exi~tente na dial~tica. das·relaç5es entre seção - ramo-
empresa, única forma de não fragmentar a lógica que su~
tenta os.esquemas de reprodução. No caso de Sorj, por ~
xemplo, a confusão metodológica é clara, na medida em
que não deixa de fazer alusão às duas seções da . prod~
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"ção (Departamentos I e rr), mas recai imediatamente no
plano da concorrência entre capitais ao nivel de SUas
formas, de Sua manifestação fenômenica. Pouco importa,
na realidade, que tal ou tal ramo seja de corte olig~
pólico, monopólico, etc, nao e esta particularidade
que traz maior luz ao processo de "concentração e cen
tralização dos "capitais em geral.

Ao nivel da periodização do capital, o
hibridismo teórico acima referido, reproduz-se do modo
classicamente conhecido. Ou seja, o capitalismo atra
vessa basicamente duas fases, uma em que predomina uma
modalidade de concorrência dita 'perfeita', outra em
que predomina o capitalismo monopoL'ís t a, Tal concei tu~
ção reduz toda a dialética implícita na própria reali-
dade do capital, a uma evolução linear entre uma certa
quantidade de capitais (grande número de pequenos capi
tais) e outra quantidade de capitais, em menor nume-
ro), Se a intenção maior é reproduzir analiticamente o
processo de concentração e centralização do capital
(através das formas monopólio e oligopólio), seria mui
to mais lógico recorrer à"periodização especificamente
desenvolvida por Marx, como veremos adiante. Deve - se
acentuar que a ascenção dos monopólios e oligopólios
verifica-se na esf~ra agricola, do mesmo modo que na
industrial, ou seja, de modo a contra-arrestar a queda
tendencial da taxa de lucro, às capitais apropriam -se
sucessivamente de todas as fases do processo de prod~
ção, estendendo-se inevitavelmente à agricultura. Fa-
lar da inevitabilidade do predomíniO da ag~oind~st~ia
signific~ tão somente reconhecer a abrangência crescen
te da produção social pelas relações de produção capi
talistas, embora estas não tenham ainda imposto seu
modus operandi por completo, neste último caso. Para
os autores de "que tra~~mos aqui; a extensão do capital
ao campo é, na verdade, uma questão "meramente quantit~
tiva, é o r~sultado do declínio da concorrência ( pela
redução do número de empr~sas), e da sua necessidade
em controlar matérias primas, produtos alimenticios
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etc. Neste contexto, a submissio de outras formas de pro
9uçio é meramente uma questio de tempo, é inevitável e
irreversivel. A sua persistência é vista como uma 'anoma
lia' no processo de dominaçio do capital, inclusive para
o Estado, cujo papel redefine-se no mesmo sentido
le assumido pelas grandes empresas.

daqu~

Sustentando-se então que a grande explor~
ção é tecnicamente superior a pequena, estabelece-se no
vamente uma analogia, assaz parcial, com a.abordagem de
Marx. Este configurara claramente tal aspecto, mas -nao
deixara de sublinhar. que o capital enfrentaria obstácu
los ~ sua dominação, sendo que tais obstáculos não se-
riam de natureza meramente 'econ~mica', mas também so
cial, politica, etc. Ou seja, a necessidade de valoriza-
ção do capital não une todos os capitalistas no mes.mo
ideal de alcance deste objetivo, pelo contrário, joga-os
uns contra outros, num processo interminável, dentro do
próprio modo de produção capitalista. Não haveria como,
para os autores em questão, justificar ou reconhecer co
mo possivel, a permanencia de formas não capitalistas de
produção, já que atêm-se a aspectos meramente parciais
do movimento histórico do capital. Pelo lado 'técnico'
da questão, a superioridade da grande exploração seria
suficiente para justificar a eliminação da pequena, me-
nos produtiva, menos rentável, do ponto de vista capit~
lista. Em sintese, a discussão resume-se, neste caso, ao
tamanho da empresa, e será este tamanho que constituir -
se-á no critério decisivo de sobrevivência dos vários ti
pos de empresa. Na esfera agricola, a problemática seria
exatamente a mesma e, para que sobrevivessem estabeleci
mentos menores, seria necessário qu~ se capitalizassem,
ao ponto de serem pelo ~enos tão produtivos quanto os
mai~res, senão mais. Ou então, explorarem atividades de
pouco interesse para os grandes capitais, o que na verd~
de define-se em relação à taxa de lucro possivel em cada
caso.
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o que nos cabe indagar é justamente até que
ponto a discussio.reduzida ao tamanho da firma ~lumina o
debate sobre a permanência ou nio de formas de produçio
não-capitalistas. O que se verifica é uma ausência signi
ficativa das transformações qualitativas no processo de
produção do capital, mudanças estas que caracterizam pr~
cisamente SUas fases de evolução. Na teoria econômica
neocl~ssica - na microeconomia especificamente - encon
tramos grande abundânci·a de modelos explicativos do tama
nho ótimo de estabelecimento, neste ou·naquele ramo de
produção. O que marginaliza completamente o conteúdo
das relações de produção que toma lugar nestes estabele-
cimentos. No caso das análises vistas até aqui, o tipo
básico de organização da produção (tamanho do estabeleci
mento) predomina, enquanto preocupação, sobre o conteúdo
das relações de produção próprias a estes estabelecimen-
tos. Sob a alegação de que o modo de produção capitalis-
ta é dominante - como efetivamente o é - todas as demais
formas de produção tornam-se inevitavelmente capitalis-
tas.

Apesar de parciais, estas análise tem a fi
nalidade de elucidar alguns aspectos que consideramos es
senciais. Em primeiro luga~, relativizar o caráter 'soi
disant' marxista dos textos examinados, pelos motivos
que expusemos. Esta ressalva, de ordem metodológica - e
com todas as implicações que possa ter - ficará mais cla
ra no capitulo quatro, quando analisaremos entre outros,
o referencial teórico de Faure. Em segundo lugar, mostra
a necessidade de se abrir espaço. para análises alternati
vas, que não vejam um automatismo absoluto na penetração
do capital na agricultura, ou seja, que admitam, e expli
quem, a sobrevi~ência de relações de produção não capit~
listas (ou, pré-capitalistas, para alguns). Mesmo neste
caso, divergências importantes serão encontradas entre
os autores ex~minados, fazendo com que surja a necessid~
dade de um quadro apropriado para explicitarmos os resu~
tados a que pretendemos chegar. Para nós, fica claro que
o capital, estendendo sua dominação irrestrita a todos
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os ramos de produçio, nao constitui uma apreensio sufi
ciente das relações de produçio na agricultura. Por
um lado, porque existem de modo ainda marcante, ~ela _
çoes nao capitalistas,no caso do Brasil. Por outro, e
este é o aspecto essencial, reconhecer uma dominação
irrestrita do capital implica em reconhecer que conse
gue superar todas as barreiras que encontra a sua fren
te, inclusive aquelas conceituadas class.icamente (a
falta de mercados, p'ara a realização da mai s-valia, se
gundo Rosa Luxemburgo, por exemplo), ou entio as que
Sao teorizadas no caso examinado, as formas de produ-
çao não capitalistas. A generalizaçio de relações de
produção capitalistas a todos os ramos de produçio é,
de per si, invi~vel, j~ que supõe a aus~ncia de crises
(cuja intensidade vem se mostrando cada vez mais ac~n-
tuadas) e a possibilidade de controle e planejamento
em escala mundial, o que nio pode ser efetuado, a não
ser por uma figura de ficção, a da única empresa (a
que Marx j~ fazia alusão, no livro 111 de 'O capital').
Ademais implicaria igualmente em reconhecer que o modo
de produção capitalista constitui o ponto de chegada
do desenvolvimento das relações sociais de produção,
sem perspectiva portanto de transformação qualitativa,
no sentido de um modo de produçio historicamente dis.
tinto. Tal hipótese inviabilizaria o próprio
de modo de produçio, inclusive como elemento
tivo da História humana até nossos dias.

conceito
exp~ica-

Em função disto, empreendemos, na segun
da parte, uma an~lise de proposições teóricas distin -
tas das que vimos até agora. Iniciando pelos trabalhos
de Chayanov, pioneiros, na medida em que representam ~
ma tentativa de conferir maior especificidade teórica
~ produção familiar. Todavia, sUa p~oposta contém de
terminados limites', que sao -s uperados por interpreta -

.çõe s de autores como Faure, F'r-Le dmarm e 'outros, aborda
dos imediatamente depois~' No derradeiTo capitulo, efe
tuamo s algumas reflexões sob'rea agri cultuz-abrasil ei-
ra, procurando valermo-nos das proposições teóricas a~
ternativas ~pre5entada5, e elaboradas de modo a logra~
mos uma apreensão mais co~pleta do objeto de estudo.
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CAPíTULO 111

O MODELO TEÓRICO DE CHAYANOV

3.1. Uma proposta de leitura

O trabalho de Chayanov, a que nos referimos

na introdução constitui indubitavelmente uma marca de re

ferência básica para muitos estudiosos do problema da

produção simples de mercadorias, na esfera agricola. Nos

Sa intenção neste capitulo ~ abordar a análise desenvol

vida por este autor, procurando ressaltar a riqueza nela

existente, sem descuidarmos da necessidade de uma avalia

ção critica a seu respeito.

É curioso observar - e isto, de um ponto de
vista metodológico ~ deveras importante - que uma deter

minada obra pode assumir um grau especifico de coerencia

caso seja lida numa ordem tal, diferente daquela propo~

ta pelo próprio autor. Com·o trabalho de Chayanov, esta

impressão confirma-se de modo acentuado: lendo-o a par-

tir do inicio propriamente dito, 0 significado globaleum

tanto quanto diverso daquele que pode ser apreendido, ca

so a leitura seja iniciada pelos capitulos finais, Como

se sabe, Chayanov começa expondo sua teoria de um ponto

de vista nitidamente microecon~m~co,· detendo-se .~inucio

samente sobre a unidade familiar de produção e suas ca

racteristicas próprias, vistas a partir d~ suas ativida
des, de seus principios organizacionais, de seu planej~

mento da produção e trabalho. Após estes capitulos (qua

~ro ao todo) ~ que fará intervir as réla~5es entre a uni
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dade familiar de produção e a economia capitalista, que

'rec~nhece como predominante, do ponto de vista das rela
ç~es sociais de produção. Finalmente, os derradeiros Ca

pitulos são dedicados ~s conseqUências da presehça des

ta unidade econômica sobre a organização econômica nacio

nal, ou seja, atinge-se aqui, de modo nitidamente mais
destacado, o plano macroeconomico de tratamento da ques
tão.

No entanto, nada'nos impede de efetuar um

exercicio um tanto quanto peculiar de leitura, isto e,

tomar a obra a partir desta análise macroeconomica, e

compreender então o papel e as caracteristicas da unida

de familiar de produção. t necessário ressaltar ~ue nao

se trata efetivamente de uma simples especulação com a

teoria alheia. Pelo contrário, pareceu-nos nitidamente

mais enriquecedor proceder deste modo, acatando uma ~u-

gestão implicita na obra do autor, que, conforme a p on t a

mos acima, reconhece a predominância do capitalismo na

Rússia daqueles dias. Ademais, as dificuldades encontra

das por Chayanov para tornar explicitas as articulaç~es

entre os niveis micro e macroeconômico atenuam-se sobre
,maneira, quando a leitura e feita na ordem invers~ dos

capitulos. Compreende-se inclusive melhor alguns aspec-

·tos aparentemente confusos da questão, como a d~fesa da

unidade familiar de produção como forma adequada a agri
cultura e ao estilo de desenvolvimento então em discus-

-sao.
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3.2. O contexto histórico

Para melhor compreendermos o papel desemp~

nhado pela análise de Chayanov, nada melhor do que si

tuá-Ia historicamente, dado que se trata, efetivamente,

de um autêntico "tournaIt" na economia soviética, no p~
( , '-r10do apos a revoluçao bolchevique. Sabemos que Chaya-

nov não trabalhou isoladamente, mas que liderava um gr~

po de economistas, cuja dedicação maior voltava-se para

o desenvolvimento da agricultura soviética. Lógico que

não se tratava, como é sabido, da única linha de pensa-

mento sobre esta complexa questão. Afinal, Lenine e ou

tros já haviam efetuado tentativas de explicação das

condiç6es de desenvolvimento econ~mico agricola, princi

palmente tratando-se de uma esfera d~ produção atrasa-

da, pouco permeada por relaç6es capitalistas de prod~
ção. Preobrajansky foi um dos autores que melhor si-
tuou a profundidade da questão, numa obra que tornou-se

um dos clássicos mais conseqUentes sobre a transição pa

ra o socialismo. Diz ele o seguinte:

"Mas a análise de um sistema econômico em

.que atuam duas forças fundamentais compli
ca-se enormemente no caso em que a forma

historicamente progressista não é a que ja

predomina no interior da economia mas so-

mente a que está se transformando na forma

dominante. É precisamente isto que ocorre
no sistema econômico soviético. A dificul

dade, como mostrar~mos adiante com mais de

talhes,surge na análise do papel de uma.
terceira força economica. No caso conside
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ca da guerra civil, os quadros do socialis

mo, quer dizer, a classe operária e os cam

púneses pobres, dirigiram a luta em favor
do campesinato médio contra os quadros do

capitalismo, quer dizer, a burguesia, os Ia

tifundiários, os kulaks e os burocratas.

Nesta luta, o campesinato médio,perpetuamen

te hesitante colocou-se em.geral do lado
,da classe operaria. Agora esta luta trans

portou-se para o domlnio economico. A pequ~

na produção alimenta tanto a acumulação ca

pitalista como a acumulação socialista. Uma

questão de fundamental importancia para os

destinos do socialismo num paIs agrIcola ,
e

saber se a pequena produção, em vias de de

sagregação, evoluirá fundamentalmente em di

reção do capitalismo, separando de um lado,

assalariados e, de outro, pequenos propri~

tários do tipo kulak, ou se ela se transfor

mará cada vez mais num elemento periférico

da economia estatal. No primeiro caso, -nao
,somente o ritmo de desenvolvimento sera

mais Lento como também o método de luta da

forma socialista contra a forma capitalista

será outro; toda a estrutura econômica será

diferente. Não me refiro aqui as conseqüê~

cias pollticas muito importantes que inevi
- . ,,(1)tavelmente acompanharao esta varlante.

(1) Pr~obrajensky, E. (1979), p. 88
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Outro~ autores procuraram, posteriorm~nte,

fornecer uma dimens~o exata do posicionamento hist6rico

dos trabalhos de Chayanov. Para Harrison, por exemplo,

"Cha'yanov e sua escola elaboraram uma critica te6rica
(uma teoria das formas e dos comportamentos camponeses)

çom uma teoria pr~tica (uma teoria com intervenç~o es

trat~gica na produç~o campones~ Em contraste, os criti

cos marxistas de Chayanov, ,seja na sua epoca, seja mais
recentemente, desenvolveram uma teoria critica que -nao
conseguiam relacionar ~ pr~tica. Por conseguinte, as

pr~ticas hist6ricas reais da transformaç~o agr~ria dos

anos 20 tanto encontram-se teorizadas na tradiç~o bur-
guesa de Chayanov, ou s~o rejeitadas pelos

. t ,,(2)marx t s as.
te6ricos

J~ Patnaik observa Chayanov sob outro angu.

lo, filiando-o decididamente ~ corrente dos economistas

ditos populistas, ou, em funç~o da valorizaç~o recente

que sua obra adquiriu n~s ~mbitos acad~micos, neo-popu-

listas. Para Patnaik, "a unidade familiar nada mais e

do que a produç~o agricola doméstica da teoria marxis

tas, consistindo, em termos de classe, de pequenos la-

vradores (minifundi~rios). O ponto importante, e que,
para Chayanov,. n~o existe, na economia camponesa, outra

- - ,classe a nao ser estai sua concepçao e de uma entidade
homog~nea, mais ou menos perfeita. N~o h~ relações en-

tre a unidade familiar e as demais categorias, como os

camponeses ricos, semi-prolet~rios, etc. porque para
Chayanovestas outras categorias simplesmente n~o exis-
tem. O campesinato é economicamente indiferenciado.,,(3)

(2) Harrison, M. (1979); p , 87
(3) Pa t na í.k , U. (1979), p , 377
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são certamente muitos os autores que proc~

r~ram reviver a tradição analítica derivada da obra de

Chayanov, e nem sempre o fizeram com o intuito de cri

ticá-Io'profundamente, mas de simplesmente afinar seu

modelo, desenvolvendo um de seus aspectos conceituado
como mais relevante, ou seja, sua aplicação prática, na

formulação de certas politicas econômicas para a esfera

agricola. Para citarmos apenas um exemplo, podemos to-

mar o trabalho de Hunt, levado a efeito no oeste do Quê

nia, com base num relativo detalhamento do modelo de

Chayanov. Para esta autora, "o modelo (de Chayanov, n.

d.r.) tinha a intenção de identificar as determinantes

da alocação de recursos nas unidades camponesas, e a

distribuição da renda entre estas. Chayanov também em

pregou-a para explicar a interação entre os produtores

dA"" " 1 ,,(4)e o merca o econom1Co ma1s amp o.campone ses

Um elemento fundamental destacado por Amin
,

na Sua apresentação sobre Chayanov,e a rejeição do con

ceito de modo de produção capitalista, e SUa conseqlie.!l
te substituição por um modo de produção camponês. Ade-
mais ,.Chay anov recorre a elementos de natureza demográ

fica para explicar o desenvolvimento desta forma parti

cular, que é a unidade familiar de produção. As observa

ções que Amin desenvolve são esclarecedoras e podem
ser resumidamente mencionadas aqui. Diz ele de inicio
que a teoria de Chayanov foi bastante mal-recebida, ja

que a'ssent ava-c se sobre "um prolongamento inacei tável da

economia hedonistica de Robinson Crusoé." Como veremos
mais adiante, Chayanov afirma que a organização da pro-

(4) Hunt, D. (1979) I pg. 247
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-dução nas unidades familiares resulta do equilibrio en

tre a satisfação das necessidades e as dificuldades do

trabalho. Com efeito, Chayanov v~ esta unidade produti
va com um Único e declarado objetivo: Ao campones de
que trata não é um empresário capitalista, não visa a

maximização do lucro nem a acumulação de capital, mas

apenas e tão somente a sobrevivência no campo que ele-
geu, a terra.

-Amin opoe-se a Chayanov neste momento,afi~

mando que o verdadeiro problema constitui em saber o

que este modo de produção camponês é efetivamente ( o

q~e revela, conforme afirmamos anteriormente, a necessi

dade de uma leitura de Chayanov a partir de suas conceE

ções macroeconômicas). Assim, Amin afirma que, "esses
modos de produção -sao freqUentemente encontrados na his
tória, mas nunca sozinhos (5 )e jamais domi.n arit es '! , No

entanto, não contesta uma contribuição que e fundamen-
tal para todo o raciocinio posterior: para ChayanQv, a

terra não tem seu preço determinado a partir da capita-

lização da renda, já que esta não existe no caso da uni

dade familiar, mas a partir do trabalho necessário para

satisfazer as necessidades da familia.

(5) Amin, S. e Vergopoulos, K. (1977) pg. 27
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Retomando as observaç~es d~ Amin, chegamos

a ,um ponto crucial: "o modo de produção campon~s, des

de que integrado a uma formação capitalista, esvazia-se

do seu conte~do, dominado pelo modo de produção capit.§l
lista. Chayanov observa a enorme capacidade de resist~~

cia da economia camponesa à concorrência capitalista na

R~ss~a, no fim do s~culo passado. Afirma, literalmente,

que o pequeno camponês pode aceitar remunerações. tão
baixas que façam a agricultura capitalista perder todo
o seu poder competi tivo. rr Donde deduz-se que a renda do

solo ~ anulada, e que a remuneração do trabalho que

se reduz ao preço dos produtos - equipara-se

I' t'· (6 Ypro e arl.o.
ao valor

da força ~e traba~ho

'A finalidade ,unica -e exclusiva da mençao

desta gam~ de autores-e outros mais poderiam nela ser
( , ,inclul.dos - e de mostrar, que o trabalho de Chayanov

surge efetivamente na raiz de inúmeras análises contem
~poraneas sobre o que se convencionou denominar de "que~

tão agrária!!, ou seja, a problemática do desenvolvimen-

to da esfera de prtidução agropecuária em relação à eco

nomia como um todo, e isto, tanto no plano nacional co

mo mundial. Do mesmo modo que a economia politica com-
tempor;nea não consegue, de modo geral, -senao aprofun-
dar os conceitos desenvolvidos, no que possuem, de essen

cial, pelos autores ditos clássicos, aS artálises sobre
a que st ao agrária também não escapam a esta caracteri~
tica, quer façam referência a uma tradição do Agenero

(6) Amin, S. (1977), p. 29
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cunho marxista, para opormos apenas as duas escolas funda

mentais ainda existentes.

Mas, como nosso problema nao reside nesta

questio em particular - ainda que possa transparecer, oca

sionalmente, nas entrelinhas do texto daqui por diante -,

procuramos na obra de Chayanov as indicaç5es mais apro-

priadas para configurarmos seu "modelo" explicativo, e, a

seguir, procurar evidenciar seus eventuais pontos criti-

COSo De inicio, advertimos que a.ordem de leitura dos ~a

pitulos foi inversa ~quela proposta pelo autor, em função

das facilidades analiticas que tal procedimento permite.·

Acreditamos, -ademais, que nao foi alterada o signific~

do geral da obra, pelo contr~rio, foi tornada mais clara,

mais evidente para ser aqui transposta.

).). Prin6ipais resultados alcançados por Chayanov

Já foi dito anteriormente que Chayanov lida

com uma unidade produtora de mercadorias, que existe no

seio de um certo sistema econômico, caracterizado pela

circulaçio de mercadorias e pela existência de cr~dito.E~

ta unidade familiar de produção da esfera agricola - do
- ,ravante denominada unidade familiar, apenas - nao ·e capi

talista, no sentido·em que nio explora força de trabalho

assalariada, apesar de que seus membros geram valor (tem

po de trabalho neces~ário ~ produçio de certos bens).Para

Chayanoy, não se justifica a atribuição de caráter.capita

lista a esta unidade familiar, simplesmente por estar· in

serida num sistema econômico predominantemente capitalis-

ta, que, em última análise, determinaria, direta e indire
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tamente, as condições de sua existência e, portanto, de

sua reproduç~o como tal.

o que Chayanov está preocupado em investi-
,

gar e o seguinte: existe alguma diferença no funcioname~

to e na estrutura do sistema econômico nacional quando
as unidades familiares sao apenas unidades deste siste-
ma, e quando a

d ·d ?(7)pro UZ1 o. .
maioria do produto agricola é por elas

A relevância desta quest~o permitirá, po~

teriormente, engajar a discussão acerca das tendências

à predominância das unidades familiares no seio do capi-

talismo desenvolvido, em que circunstâncias históricas

isto pode ocorrer, e quais os limites que tal fenômeno
encontra a Sua frente.

Prevendo que os adversários de sua análise

poderiam acusá-lo de formular uma proposiç~o desprovida

de um conteúdo dinâmico, Ch~yanov formula a questão em

outros termos, sem alterá-la porém quanto ao essencial:

há alguma diferença entre a fase de desenvolvimento" do

capitalismo onde o nÚmero de empreendimentos familiares

abrange uma parte substancial da "produção, e a fas~ em

que perderam qualquer significado? Haveria alguma contr~

dição, no próprio Chayanov, quandQ este afirma que "gran

des setores da economia nacional onde encontra-se a pr~

dução familiar camponesa, geralmente passivos,
C

-sao arras
tados para o sistema de economia c~pitalista e"subordi -

- "( 8)nam stlaorganizaçao a este"?

(7) Chayanov, A.
(8) Chayanov, A.

(1966), p.

(1966), p.

225
225
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r' ,A rec1proca e verdadeira, isto e, os seto-

res capitalistas aCUSam as influências do setor de pro
dução familiar. Neste sentido, a complexidade do real e

conômico é tal que, privilegiar as categorias capitali~

tas de an~lise teórica, parece representar um viés de

parcialidade inaceit~vel, tanto do ponto de vista meto

doló~ico, como do ponto de vista da ·necessidade de for

mulação de uma polltica agrlcola num setor como este .:

Seria o mesmo que estabelecer, inversamente, ~que nao e

xiste trabalho assalariado, que a unidade produtiva pr~

dominante é a familiar: generalizando-se um modelo opo~

to ao do: "homo economicus', prevalecente até hoje nas

mais variadas análises existentes.

Nada mais adequado, portanto, do que elabo

rar, mediante os conceitos apropriados, uma an~lise de

questões cruciais como a da formação do preço da terra,

do mercactodos produtos agrlcólas, e desenvolvimento de

crises industriais em economias agr~rias e, finalmente,

o papel histórico - eventualmente redefinido - da agri
cultura.

3.3.1. A renda da terra

Para Chayanov, trata-se de de-
terminar se existe bu não renda fundi~ria, ao nlvel da

unidade familiar. O primeiro passo neste sentido é refu

tar a concepçã~ simplória de que não h~ renda no senti
Ado economico do termo, mas que esta se traduz pelo au-
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mento ou diminuição do consumo dos bens p~oduzidos pela
unidade familiar. ,A tese que se quer demonstrar e que
o aumento do consumO representa iguaJmente uma diminui

ção na intensidade de trabalho, e um aumento na capac.!.
dade da unidade familiar de formar (acumular) capitql .

Como se sabe, a renda fundiária envolve uma série de re

lações econômico-sociais que, no caso da unidade fami.-
liar, estão ausentes. Na realidade, .poder-se-ia supor
que. a p.nidade famili~r separasse de seus ganhos, o equi

valente ao pagamento da renda, Caso a terra pertencesse

a um proprietário distinto do prbprio chefe da família.

Neste caso, recairíamos num modelo marxista tradicional,

de arrendamento, embora o arrendatário não tivesse con

dições de ser um arrendatário capitalista, , -ja que nao
dispõe de meios para empregar trabalho assalariado.

A única informação concreta de que se dis

põe neste caso, são os rendimentos líquidos da unidade

produtiva, ou seja, a diferença entre receitas e desp~
sas durante um certo período. Caso esta diferença fôs

se positiva, não poderid ser chamada de renda, no senti

do cláss~co de uma fração da mais-valia sotial aprop~i~

da por um proprietário fundiário. Para determinar espe-

cificamente o que significam os eventuais ganhos líqui

dos em questão, Chayanov parte p~ra a an~lise.dos fato
res que determinam a formação da renda, tanto no plano

capitalista, como no da unidade familiar. Os fatores

·considerados sio quatro ao todo: rendimento bruto, gal!

tos para a renovação dos meios de produção e de subsi~
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t~ncia (quando necess~rios), orçamento pessoal familiar

e poupanç~nao investidas na pr~pria unidade- produtiva.

Estes fatores representam, no seu conjunto de intera-
- {çoes recapr-ocas , o" modo pelo qual forma- se o rendimento

da unidade produtiva, ou melhor, Q que este rendimento

deveria cobrir para que a unidade mantivesse o equili
brio necess~rio ~ sua sobreviv~ncia. Ocorre que ela nio

tem necessariamente controle sobre todos eles, eventual

mente sobre nenhum, podendo serem determinados ~ dist~n

cia pelas oscilaç6es na bolsa londrina, ou mais de per
to pelas precipitaç6es pluviométricas, para pegarmos os

dois extremos da questão. Na verdade, se a unidade fa
miliarconserva algum grau de autonomia decis~ria capaz

de influir diretamente nos seus rendimentos, esta auto
nomia diz respeito ~ SUa pr~pria capacidade de auto-ex-

ploração, única variável de natureza control~vel, no
limite.

Para apreender a rema daterra, Chayanov re

corre a quatro "approachesll distintos: um empres~rio ca

pitalista, que trabalha a terra, alugan~o-a de um pr~
priet~rio fundi~rio; um empres~riocapitalista que tra

balha na SUa pr~pria terra; uma unidade famili~r, que ~

luga terra de um pr-opr-det ar-do f uri di.ar-Lo; uma uní.d ade .f~

miliar que trabalha na sua pr~pria terra. No terceiro

caso, a an~lise econômica e social deve fornecer uma e~

plicação do mecanismo com ° qual, por"um lado, os fato-

res que formam a renda acima explicados, e por outro, a

densidade populacional e a renda, influenciam os niveis
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pagos a titulo de renda fundi~ria. POdenio haver coinci

d~ncia entre a renda paga pela unidade familiar e aqu~
la paga pelo arrendatário do primeiro caso. Note-se que,
neste terceiro caso, Chayanov supos que nao havia conta-

bilidade especifica mantida a respeito da renda paga ou

dos rendimentos auferidos. Na última hipótese, a análise

deveria permitir explicar a influ~ncia dos fatores ~eter

minantes da renda, dos rendimentós para a formaçio do ca

pital, da intensidade de ·trabalho e do bem-estar da fami

lia, conforme diferisse a composição da família e a ex-

tensão de terra disponível para eventual aquisição. Afir

ma Chayanov que as diferenças de rendimento por unidade
de terra, no caso de duas unidades produtoras diferentes,•
não coincidirão forçosamente com os elevados pagamentos

de renda por parte das unidades familiares e dás empre-
sas capitalistas que alugam a terra. No. terceiro caso,
é impossivel calcular a renda paga, e compará-la com o

caso posterior, mesmo se fôsse atribuido ao trabalho f~

miliar, remuneração igual ~quela paga no mercado.

Para Chayanov, uma análise apropriada daren

d. diferencial capitalista mostraria que a unidade fami
liar se beneficia, internamente, de Um solo de melhor
qualidade, com perspectiva de aumentar seu ponto de .equi

librio. Ou seja, o aumento na produtividade do trabalho

derivado da passagem para esta melhor terra incrementa
a relação entre as necessidades da familia e as dificul
dades de trabalho. Como ddz ele cor-r-e t ament e,"transferin

do-se a família para uma terra onde o gasto de trabalho

e capital tem mais· rentabilidade não traz nenhum rendi
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menta novo, apenas cria melhores condições para o uso do

trabalho". A recLpr-oca é verdad eira I ou seja ,.Caso a f a

milia seja transferida para terras de pior qualidade, a-

penas pioram suas condições gerais de trabalho e subsis-
tência. Mas, ,

e necessario frisar que estas situações nao

se traduzem do mesmo modo ao nivel das unidades de prod~

ção capitalistas, já que, fundamentalmente, seus objeti
vos são diferentes, bem como os meios para atingi-los.Pa

ra a unidade familiar, o ganho traduzir-se-á numa rejei
-çao das ocupaçoes que fornecem baixa remuneraçao do tra

balho, juntamente com uma redução do tempo de trabalho ,
como um todo.

Em suma, qualquer que seja o ângulo de ana
lise, os fatores determinantes da renda (da SUa forma-
ção) afetam diferentemente a unidade familiar e o em

preendimento capitalista: quanto a este último, ,seu .ni-
vel de lucro é que acaba por ser afetado, enquanto que

para a primeira é a intensidade, de trabalho que é altera
da.

Antes de prosseguirmos, podemos efetuar aI

gumas observações sobre esta concepção que Chayanov a-

presenta da renda fundiária. Se predomina a relação eu,

tre trabalho e satisfação de necessidadest ao nivel da

unidade familiar, então aO ele~ento trabalho devem ~er

acrescentados, a nosso ver" alguns complementos. Por um

lado, quando Chayanov refere-se à "intensificação" do

trabalho :familiar, não deixa patente o significádo desta
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expressa0. Isto porque seria possivel incrementar a "in

tensidade" do trabalho, basicamente de dois modos (e p~

ra isto temos que recorrer a concei tos que'Chayanov faz

questio, aparentemente, de ignorar): seja atrav~s do a

longamento da jornada de trabalho (aumento do •numero

de horas trabalhadas), seja através, aqui sim, de uma

maior intensificaçio da atividade produtiva, durante um

mesmo intervalo do tempo. Neste perfil analitico, intro

duzimos portanto o conceito de mais-valia absoluta e o

de mais-valia relativa, como elementos explicativos do

tipo particular de "intensificaçio" do trabalho. A dis

tinção não pára ,ai, pois para Marx, a pr-edomí.nanci.a de

um ou outro tipo de mais-valia significa diretamente a

predomin~ncia qualitativa de uma determinada fase do

modo de produçio capitalista, a fase de submissio for-

mal do trabalho ao capital (na qual predomina a extor

sao da mais-valia absoluta) e a fase de submissio real

do trabalho ao capital (com predominio da mais-valia re
La t í.v a L,

Pode-se alegar aqui -que tais conceitos nao

cabem, na medida em que nao existe uma relaçio de assa

lariamento entre o chefe de familia e seus demais mem

bras. Todavia, acreditamos que tal concepção merece

ser questionada, dado que a unidade familiar nio existe

de per si, autônoma, sem relação nenhuma com o mercado.

Embora a relação de assaláriamento - no sentido clássi-

c~ - nao se manifeste diretamente, veremos que nos cA

sos em que ·a unidade familiar está vinculada a ·uma agr.9.,
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ind~stria, por exemplo, sua depend~ncia em relaç~o a e~
ta ~ tal, 'que praticamente configura uma subordinaç~o
direta ao capital, e, portanto, uma relaç~o onde verifi
ca-se uma apropriaç~o de sobre-trabalho não pago pela
empresa.

Voltando a questão da renda fundiária em
Chayanov, examinaremos agora a problemática do preço
da terra, que decorre diretamente da análise que acab~
mo~ de expor. t licito supor que· o mercado de terras pa
ra a unidade familiar seja distinto daquele disponivel
para um empreendimento capitalista. Para este ~ltimo,
o preço da terra equivale à renda capitalizada a taxa
de juros corrente no mercado. Para a unidade familiar, .
esta construção tebrica ~ impossivel, por causa ·da au
s~ncia de renda propriamente dita. O que deve ser inda-
gado ~, portanto, que preço pode ser pago pela
familiar, por ocasião da compra de terras? A

unidade
resposta

lbgica consiste em pagar renda por uso da terra, no ca
so em que o equilibrio da unidade familiar alcança o
ponto mais favorável. Ou seja, , .e preC1SO que o ~rabalho
familiar receba uma remuneração superior aO pagamento
marginal que poderia ser obtido, se o equilibrio fos
se buscado, sem necessidade de pagamento de renda. Con
forme as circunstâncias, chegamos ao seguinte resulta
do: a) nas áreas de grande disponibilidade de terra,
onde o trabalho f am.í Lí.az-nã~ é pago a um preço inferior a
remuneração m~dia da força de trabalho no mercado, e
onde a unidade familiar opera a um nivel ótimo de inten
sidade, esta não precisará pagar uma renda superlor a-
quela paga pelos estabelecimentos .~apitalistas, e pr~
vavelmente encontrará terra a preços reduzidos,menores;
b) mas, em áreas de farta densidade populacional, para
atingir seuequilibrio, a unidade familiar ver-se-á 0-

br~ga~a a forçar a intensificação de seu trabalho mui
tn além do niveI btimo. (capac~dade de aumentar sua au-
to-exploração). Sea remuneração deste trabalho fami
liar f~r, em termos equivalentes, infe~ior. àqbel~ paga
à força de trabalho no mercado, o produtor fam1liar te
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rá que aumentar seu desembolso pelo maior emprego do re
curso terra (e que nao impede que este "sacri ficio" ve
nha a ser-lhe compensatório, posteriormente).

Interessante notar que Chayanov refuta i-
gualmente - ou não faz uso, se preferirmos - as catego-
rias de renda diferencial I e 11, na medida em que as
situaç~es que prop~em remetem d~reta ou indiretamente a
estes conceitos. Com efeito, havendo.disponibilidade de
terra, seu preço será relativamente acessivel a um tipo
de trabalho familiar que estiver obtendo o equivalente
~ remuneraçio m~dia do trabalho assalariado. Inversamen
te, se a terra encont·ra-se densamente ocupada, seu pr~
ço tenderá a·ser mais elevado, o produtor terá que d~s
pender uma quantia relativamente superior,.mesmo se g~
nhar o equivalente ~ força de trabalho assalariado. Na
medida em que, quanto maior a renda fundiária, menor o
valor da força de trabalho, então aumentará necessaria-
mente a quantidade de trabalho a ser fornecida para as~
segurar a aquisição de um lote adicional de terra, in
clusive de terras de péssima qualidade. O produtor fami
liar pode conservar-se como proprietário privado, neste
caso, mediante entre outros, a ajuda de Estado (através
de políticas·de direcionamento dos fluxos migratórios,
por exemplo~ ou de fixação de baixos preços de terra co
mo meio de desbravamento da fronteira agricola
nal).

nacio-

O fundamental aqui, é ver qu~ Chayanov con
ceitua a exist~ncia de dois mercadoode terra,distintos,
aquele voltado para estabelecimentos capitalistas e a-
quele concernente ~s unidades familiares. Não acredita·
ele que estas ~ltimas·devam necessariam~nte.pagar .u~
preço mais elevado.pela terra nas regi~es densamente
povoadas, o que sup~e.provavelmente que a demanda de
terra~ esteja relativamente estabilizada, ou que se
trate de terras de baixa qualidade~ O import~nte é de
tectar que os fatores de natureza cap~talista deixam,
progressivamente, de determinar o preço da terra, ~azen
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'do com que este passe a ser determinado pelas unidades
familiares. Para isto, seria necessario admitir que,
ao crescer, o mercado de te~ras abrange uma proporçao
significativamente maior de estabelecimentos familia _
res que capitalistas, ou seja, os primeiros predominan
tes e os demais subordinados ~s leis de um sistema eco
nômico onde constituem uma exceção. No entanto, Chaya
nov acredita qu~,
(que, aliás, - ,nao e

independentemente desta suposição
feita), haverá uma transfer~ncia

das terras para as unidade familiares, já que para es
tas a renda não constitui obstáculo, , -o que ja nao ocor
re com o capital. Se ,efetuarmos a relação entre esta
análise e a que acabamos de expor nas páginas anteri~
res, então a lógica do mercado de terras é subvertida,
ou seja, passa a ser determinada não mais pelas leis
gerais da agricultura capitalista, mas pelas leis ge-
rais do sistema baseado na propriedade familiar. Já
que esta não busca uma taxa de lucro qualquer, mas ap~
nas a subsist~ncia e a acumulação é eventúal,fortuita,
haverá uma disponibilidade maior de terras para
segmento, pois os arrendatários encontram ~ sua

este
fren

te o entrave da renda. O que Chayanov desenvolve, na
verdade, é uma inversão de pólos, ou seja, parte da i
déia de que a economia capitalista é predominante em
relação às unidades familiares, mas inverte esta rela
ção de dominação através da dinâmica 'de mercado de ter
raso Ou seja, coloca as bases para a superação do pr~
blema da renda fundiária, por parte do "sistema econô-
mico" como um todo, e atesta a inviabilidade dos, esta-
belecimentos capitalistas na esfera agr{cola. A tend~n
eia nítida que passa a sobressai~ é justamente da coe
xist~ncia (ou articulação) de dois sistemas econômicos
distintos: aquele baseado na propriedade familiar e no
não assalariamento da força de trabalho, e aquele capi
talista clássico, tradicional, reservado para a esfera
industrial e de serviços, na sua maior parte.

Uma das características da unidade 'fami'
liar que a torna superior a sua semelhante capitalis _
ta, é.que a primeira efetua benfeitorias sobre a terra

.BIBLIOTECA KA' L DEtKER
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simplesmente para aumentar seu ponto de equilibrio, ou
fazer prevalecer a satisfação das 'necessidades sobre o
trabalho necessário, enquanto que a outra apenas o fa
rá se isto vier a incremeritar SUa renda. Numa situaçio
aparente de desvantagens, a unidade familiar realizará
estas melhorias em condições que a unidade capitalista
rejeitaria. No entanto, Chayanov encontra dificuldade
em explicitar esta questão, pois os mei~necessariqs a
estas melhorias podem ser produz~dos em estabelecimen-
tos capitalistas e terem preços tão elevado~, que mes
mo com o maior grau de auto-exploração, a unidadefami
liar não consegue adquirí-los, passando entio para uma
tendência exatamente inversa, ou seja, de empobrecime~
to relativo, mesmo se ~ecorrer .aos mecanismos de cr~di
to. Neste último caso, os preços pagos por seus prod~
tos deveriam ser equivalentes aos preços pagos por mer
cadorias produzidas em condições capitalistas, ou mes
mo superiores, senao o produtor familiar seria asfixia
do pela intermediação financeira (penhor da safra, da
propriedade, etc.). Esta dificuldade ~ reconhecida p~
lo pr~prio autor, quando afirm~ que:

"Em outras palavras, nos estabelecimentos
familiare s localizados em áreas superoovoa
dos, os limites ~ melhoria são muito mais
amplos do que nos estabelecimentos organi
zados em b~ses capitalistas. Logicamente,
seria muito difícil expressar quantitati-
vamente estes maiores limites caracterís-
ticos das unidades familiares. Somos in
clinados a supor que, de modo geral~ ~ im
possível (grifo nosso) estabelecê-los, as
sim comq muitas outras coisas nas unida -
des familiares, a partir de um objetivo
dado. Dependemos do grau'de satisfação da

t . _ A

fam11ia em relaçao aos meios de subsiste~
cia, da quantidade de trabalho excedente,
da possibilidade ou impossibilidade de em
prego de outros meios de ampliação de seu
próprio trabalho, e de outras condições
que são difíceis, senao impossiveis de es
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tabelecer a priori. ,,(9)

Se -nao consegue expressar quantitativamente
tais limites, Chayanov logra fornecer um espe~
tro de indieios a respeito dos limites qualitativos de
expansão das unidades familiares. Com efeito, suas sup.!2..
'sições traduzem-se com base no sofisma neo-clássico do
"ceteris paribus". Isto significa que, os setores capit2.
list~s não possuem condições de resistir ao predominio
crescente das unidades familiares, ou seja, pode haver ~
ma transposição hist6rica para um sistema distinto do c2.
pitalista, no qual não predominaria, em termos marxista~
a.lei do valor, mas um controle absoluto sobre esta, a
ponto de aniquilá-la. No entanto, permanece uma questão
não resolvida: que dizer das relações entre a esf~ra a-
gricola e a industrial, onde supostamente continuaria
prevalecendo um modo de produção capitalista? Ou seja,
como coexistem e articulam-se dois modos de produção(si~
temas economicos,para Chayanov) tão distintos, para não
dizer arrtagoní.cos? Não encontramos resposta a esta inda-
gaçao,posto que não se coloca esta questão para o autor,
ou, melhor dizendo, nao se mostra problemática. Para ad
mitirmos a validade de uma tal suposição, teriamos que
supor, no limite, que o trabalho familiar representa ju~
tarnente a forma de produção adequada ~ transição para o
socialismo, ora em discussão acirrada dentro das frontei
ras sovi~ticas. Mesmo' assim, o que Chayanov poderia se
perguntar ~ de que modo esta passagem para o socialismo
poderia efetuar-se ao nivel único daquele pais, na medi
da em que, por assim dizer, o socialismo era vis~o como
necessariamente internacional, pelo menos at~ a ascençao
de Stalin, e a·teoria do socialismo num só pais {que re
presenta, na verdade, uma variante de capitalismo, 'onde
a propriedade privada permanece em mãos de um estado to
do poderoso, .que deve viabilizar a acumulação de capitaV.

·VoJ,.tando ~ questão da terra, e de seu pr~
ço - que são de fato os únicos dados que Chayanov reco -
nhece possuir para fundamentar sua anaLdse - encontramos
novamente uma afirmação contraditó~ia:

(9) Chayanov, A. (1966), p.238
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" Indubitavelment e, por exemplo, a unidad e
familiar não drenará um campo pantanoso
se o custo fôr maior do que o preço de
compra dos outros terrenos da localidade.
Por outro lado, se a unidade familiar,na
busca de maior emprego para seu próprio
trabalho, comprar terras a preços superi~
res a sua renda capitalizada, ,sera igual.
mente ce.rto que qualquer expansão da área
agricultável através das melhorias na sua
própria terra lhe será vantajosa, na medi
da em que o custo destas melhorias fôr in
ferior ao preço da nova parcela de ter

. ,,(10)ra .

.O que se torna contraditóriD aqui e a pró
pria "racionale" da unidade familiar, ou seja, se ela
efetivamente não dá muita atenção ao custo de capital

,no mercado, sera provavelmente freqUente encontrar es
tabelecimentos deste gênero intensamente desenvolvidos,
explorados. O que, por sua vez, não assegurará a coni-

pra dos terrenos de pior qualidade, a naO ser que se
tenha esgotada a fertilidade do solo de estabelecimen-
to existente. A resolução deste impasse localiza-se
para o autor, na problemática da diferenciação demográ
fica, ou seja,opovoamento mais ou menos denso de deter
minada região,além da existência de um mercado rel~ti
vamente a~plo de terras, é que vai determinar, em últi
ma instância, o julgamento que a famili~ haverá de fa
zer sobre ~ aumento d~ exploração do próprio s~lo.·(ca-
so seja viável) o; sobre ~ aquisi~ão de novas. terras.
Ainda aqui, falta supor que estas .terr~s venham a ser
disput~das como reserVa de valor para' capitalistas ur
banos, por exemplo, o que dificultaria seu acesso p~
ra os estabelecimentos familiares.

Neste ponto, pOderiamos efetuar uma breve
analogia com o modelo neo-cli$s~co de alocação de re-
cursos, a que aludimos no iniciO do capitUlO. Este diz

(lO) Chayanov, A. (1966), p. 238
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que um empres~rio continuar~. a empregar determinado insu
mo de produção, até o ponto em que o custo marginal seja
igual a receita marginal, obtida graças ~ utilizaç~o de~
insumo. Mas, a unidade familiar não possui os critérios'
empresariais de alocaç~o de recursos, o que n~o a impede
de comparar preços e escolher as melhores alternativas
em funç~o da ititensificaç~o conseqUente de seu trabalho.
Duas s~o as opç~es neste 'caso: ou a terra é demasiado Ca
ra, e é melhor intensificar os investimentos no atual lo
te, ou.o contr~rio, isto é, Caso ~~o haja inclusive Con
diç~es de se empregar ti trabalho familiar no lote exis-
tente, valeria mais a. "pena 11 (lldrudgery", no sentido li
teral que Chayanov emprega) adquirir novo lote, mesmo se
isto implica num baixo rendimento. Ali~s; este lote de
pior qualidade n~o representa um entrave para a familia,
j~ que graças a seu pr~prio trabalho, ela.certamente COfr.

seguir~ valoriz~-lo. Port~nto, a pr~pria qualidade da
terra n~o constitui o critério fundamental para a.
tenç~o da unidade familiar como tal. O importante é
manecer propriet~rio, acima das inju~ções nefastas
terras de m~ qualidade.

manu-
pe,E.

de

Notamos, de passagem, que ChaYanov nao men
ciona a exist~n~ia de um determinado tipo de lavoura que
poderia"prestar-se melhor ~s investidas da produç~o fa-
miliar, e que acaba por fazer com que n~o tenha necessi
dade de reconhecer que alguns empreendimentos nesta esf~
ra são mais adequados pará a exploraç~o capitalista, is
to. em termos comparativos, é claro. No caso mencionado
de ~r~as densamente povoadas, seria inclusive necess~rio
considerar que tipo de relaç~o de produç~o predomina, no
momento em que passa ~ éxistir uma demanda de terra por
parte dos estabelecimentos fa~iliares. Caso se tratasse
de uma regi~o intensamente capit~lizada, por exemplo,
o preço da terra e dos demais Ln s'umo s seria provavelmen
te elevado, dificultando talvez a expansão de estabeleci
mento fãmiliar. Neste caso, seria preciso recorr~r
um endividamento que não .exigisse cbmo garantia a
priedade existente (cujas dimens~es são, no·máximo,
dias), ou então recorrer a uma ~rea pioneira, onde

a

pro-
,me
o
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preço dos insumos e da terra fossem mais acessiveis, ou
subsidiados pelo Estado, etc. Podem ser adquiridos ins~
mos de baixa qualidade', o que elevaria o gasto de traba
lho da familia (na realidade, Chayanov ,supoe u~ determi
nadonivel de progresso técnico homogêneo e repartido
por igual na sociedade, o que é altamente discutivel,

'principalmente na Rússia daquela época, quanto mais nos
dias de hoje). Outra ,suposiç~o pode ser feita, no senti-
do de que, uma vez valorizados estes terrenos de pior
qualidade, podem tornar-se atrativos para empreendedores
capitalistas, dispostos a paga~ preços compensadores. A
capacidade da un~dade familiar resistir ~ ve~da de seu
estabelecimento depender~ da existê~cia de novas terras,
da,disponibilidade de ocupaç~es t~o ou mais g~atifican-
tes, etc, inclusive da a~io eventual do Estado para imp~
dir o monopblio por parte de uma agroindústria. Enfim,
sao muitas 'as suposiç~es e os casos que poderiam ser ana
lisados a p~rtir daquilo que Chayanov emite n6 seu qua-
dro de referências, o que o faz assumir um car~ter de
par~ialidade evidente, em termos de poder~xplicativo.

).).2., A ~n'lise dos preços do setor agricola

'Curios~mertte, Chayanov nao consegue efetua~
a relação entre, aquilo que desenvolveu até aqui, e a for
mação dos preç os dos produtos, oriundos da unidade' fami-
liar. O que en~ontramos são algumas indicaç~es indire-
tas, que tentaremos traduzir em termos de mecanismo de
preços.

Chayanov c6meça por discutir a capacidade
de endiv~damento da unidade familiar, e efetua u~~ ~mpor
tante relação com o sistema A'economico de modo mais am-

deripIo: "Outra caracteristica da unidad~ familiar que
va da riaturezada circulaç~o de seu c~pital é Sua hahili
dade em pagar- elevadas taxas de juros sobr-e empréstimos -.
No errtanto , d í f'er-e nteme'nt e do mercado de terras, isto
nao traz conseqU~ncias sobre a economia como um todo e
nio afe~a a tax~ da juros internacional, j~ que'~ volume.
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de crédito as unidades familiares em circulação e micros
copicamente pequeno, quando comparado com outros crédi-
tos existentes. Portanto, a ~nica conseqa~n~ia geral des
ta piedosa capacidade é a usúria rural, que outrora cor
~ia solta nos paises agr~rios e que está ainda longe de

. (11)ser ext1nta."

Este parágrafO revela, para nós, algumas
confusões teóricas. Por um lado, acabamos de ver a forte
influ~ncia dos estabelecimentos familiares sobre o merca
do de terras. Paradoxalmente, a influência sobre a taxa
de juros é pequena, já que a demanda por crédito também
o é. Não se sabe, em qual das duas hipóteses, prevalece,
no plano macroeconomico, a uniQade familiar de produção.
Caso ela fôsse predominante, o preço da terra passaria
cada vez mais a ser por ,ela determinado, afastando- se
portanto de Sua vinculação com a taxade,juros. Enquanto
isso, os demais setores capitalistas da economia em nada
seriam afetados por este processo, o que é questionável.
Se ,supusermos que há uma demanda relativamente, signific~
t Lv'a de terra por parte do setor industrial, numa hipót~
se de Sua expansão,reqLEmodo que seria fixado o preço des
tas terras, 'ou ~esmo, o preço das terras urbanas? A ex-
plicação é tornada difícil pois o próprio autor não ex
plicita as relações entre os dois sistemas econômicos de
modo global (na linguagem marxista, por ,exemplo, tratar-
se-ia da reprodução ampliada do capital). No limite, a
suposição de Chayanov nesta questão é coerente com SUa
~firmação de que, coe*istindo os dois sistemas,coexistem
então dois modos de determinação do preço da terra, in

,,dependentes entr-e si. O que não deLx a .entretanto de con-
siderar que, no seu processo de d~versificação ou de
verticalização, uma empres~ capitalist~ venha a disputar
terras no, mercado não-capitalista, por exemplo. Com uma
capacidade de pagamento maior que a unidade familiar,
a renda fundiária não seria um obstáculo para 'ela já que
acabaria por 'apropriar-se do solo ~ara uso própri6. O
próprio empreendimento capitalista "resolve" a questão
da renda fundiária, abolindo-a como barreira a sua expa~
sao~

(11) Chayanov, A. (1966), p. 239
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A suposição de que a unidade familiar pode
pagar uma elevada taxa de juros ~ mais delicada. Ant~ -
riormente, Chayanov supusera que a influ~nc{a sobre a

.taxa de juros era pequena, poi~ a demanda de cr~dito· ~
reduzidiss~ma, por parte destes estabelecimentos. Com u
ma demanda de cr~dito muito baixa, o que justificaria u
ma taxa de juros elevada? A não ser que esta taxa de j~
ros fôsse a taxa de juros m~dia de toda a economia, ca-
so contr~rio Chayanov teria que admitir a exist~ncia de
uma taxa de juros diferenciada, especifica e adequada
~ unidade familiar~ Não .se compreende, então, o·emprego
do termà"usura" - m~is afeito ~ Idade M~dia - numa ec~
nomia ond e a taxa de ·juros medí.ajá .·chegoua ser deter-
minada (r~velando um certo grau de des~nvolvimento do
capitalismo) a nivel nacional, onde se supõe adicional~
menté que existe uma taxa de juros internacional, mas
onde existe um setor (o d~ produção familiar) que, ape-
sar de pouco recorrer ao crédito, paga elevadas taxas
de juros ..A problem~tica amplia-se caso a unidade fami
liar venha a ser prédominante na economia, e .se conside
rarmos a importância do sistema financeiro nesta. Todo
um setor de alocação de cr~dito teria que ~er reformula
do por parte dos ·bancos (o setor agricola), e h~veria ~.,
ma i~termediação financeira espe~ifica para o setor da
produção familia~. Isto implicaria em supor, adiciona~
mente, que o processo de expa~são do setor capitalista

.(industrial) pudesse ser contido de algum modo (via Es
tado, ·ou algum outro mecanismo qualquer), sem prejudi
car a expansao do setor não~c~pitalista~ Ou seja, supo~
se-ia: a existência de um planejamento econômico centra
lizadd, antagônico ~ pr~pria l6gica de capital, ou ·en-
tão, uma .des.truiçãoprogressiva do caráter capitalista
destes setores.

~as, Chayanov permanece vago a respeito
de todas e~tas· questõ8s, inclu~ive sobre a determinação
dos preços, pois limita-se a afirmar que "em volume, .
uma ~rande parte do ·produto ~ originado nas unidades f~
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miliares e, o que e mais importante, a determinaç~o
preço é por elas efetuada,,(12). Seria licito supor

do
que

o autor concebe uma predomin~ncia qualitativa do si ste,
ma economico familiar sobre o capitalista, invertendo
portanto sua hipótese inicial. Paradoxalmente, a grande
vantagem para os empreendimentos capitalistas (em mino
ria, agora) é que os produtos são assim barateados no
mercado (favorecendo então sua acumulação de capital e
reproduç~o ampliada), mantendo-se longe do alcance dos
imperativos e interesses da produção capitalista. O que
parece insuficiente para determinar porque o capital
não volta-se para estes setores de modo a assegurar seu
controle de maneira mais decisiva e rigorosa. Tudo que
Chayanov chega a constatar é que "de modo geral, a in-
fluência da unidade familiar e SUas peculiaridades so
bre o processo de for~aç~o de preço e estrutura de mer
cado de commodities, assim como na natureza e no
das crises economicas gerais como são chamadas,

curso
consti

tui um tema excepcionalmente interessante para estudos
independentes. Descobertas inesperadas aguardam os
quisadores neste campo, que certamente forçarão uma
visão dos fundamentos da teoria existente.,,(13) Em

pe~
re

su-
ma, propoe uma revisao da teoria da renda fundi~ria
da formação do preço da terra, dos c~lculos de investi
mentos, da formação da taxa de juros e das formas de
circulação de capital. O mesmo ,seria necessario em ter
mos do ,impacto das unidades familiares sobre o nivel g~
ral de sal~rios. Embora não especifique, no trecho aci-
ma citado, qual é a "teoria existente" a'que sé refere,
Chayanov procura evitar igualmente qualquer referência
mais explicita aos estudos contemporâneos, ainda que
f~sse com a si~ples preocupação de refut~-los.
ditoriamente passa ao lado de toda a teoria da

Contra
sup€rp~

pulação absoluta e relativa desenvolvida por Marx e p~
los marxistas ortodoxos, mas deixa de desenvolver uma a
firmação posterior, onde constata que nos paises onde o
processo de proletarização ainda ~ão liquidou aS unida-
des familiares de produção, o campesinato constitui uma

Chayanov, A. ,(1966), p. 239
Ch ayanov , A. (1966) t p , ,239/240
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fonte inesgotável de força de trabalho para a indústria
urbana. A resposta que poderia satisfazer o leitor me-

'nos atento é a seguinte: "O suprimento de trabalho pelo
- !campo depende de quao bem as fam11ias camponesas estab~

lecem o'equilibrio entre as suas necessidades a satisfa
zer e o trabalho necessário para tal, a partir dos ren
dimentos exclusivamente (grifo nosso) agricolas. Nos a-
nos em que estes forem suficientemente el~vados, o Cam
pO'nao tem estimulo para dirigir seu trabalho para o
mercado; inversamente, sobrecarrega-o quando ocorrem a-

- , (14) ,nos de depressao agricola." Esta e a maneira encon
trada por Chayanov para explicar a regulaç~o (determina
ção) dos salários rurais e urbanos a partir da predo-
minancia suposta da produção familiar. Importante obse~
var que, se o controle dos salários, de modo geral no
que diz respeito ~ força de trabalho, ,

e pertinente a es
fera de influência da unidade familiar, então a taxa de
acumulação de mais-valia do setor capitalista passaria
a depender diretamente de um setor não-capitalista: ITEm
outras palavras, neste caso, o ,sistema de trabalho fam,i
liar não apenas mostra-se livre do controle dos salá-
rios, mas, pelo contrário, precisamente através desta
categoria ele subordina todo o sistema da economia ca
pitalista e seu equilibrio interno entre os elementos
citados.,,(15)

Que dizer então das necessidades endógenas
do setor industrial, da evolução de sua conposição org~
nica, das leis mesmas da concorrência entre os capitais,
dos processos de concentração e centralização de
tal, da -perequaçao da taxa de lucro? Tem-se a

capi-
impreE.

Sao de que, metaforicamente falando, Chayanov alinha
num ponto de partida dois competidores aparentemente em
condiç~es iguais de dis~uta, embora um ~el~s, vá ser re
forçado durante a' competição, en qu an t o ' 'qu,e'o :'outro dev!:.
rá seguir até . '. . . .o fim com"suas propria~ ~ unica~
Esta metáfora vale para o modo pelo quál são ....

forças .
tr-atad os

(14) Chayanov, A.
(15) Chayanov, A.

(1966), p.

(1966), p.

240 (grifo nosso)
240
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dois sistemas economicos (e n~o modos de produç~o), sen
do que o familiar predominará graças ~ debilidade do ç~
pitalista. Mesmo levando-se na sua devida
que Chayanov escrevia procurando formular

consideraç~o
as leis da

transiç~o ao socialismo, e portanto derrotando a
capitalista, sua proposta n~o colocava uma forma

forma
sup~

rior de economia, mas um retorno a uma estrutura pr~-c~
pitalista, que a prbpria R~ssia n~o tinha ainda conheci
do, mas que já estava superada no Ocidente.

3.3.3. Produç~o Familiar e Sistema Econ~mi
co

O que surge como contraditbrio, aO
de toda a-obra do autor, ~ sua análise amplamente

longo
deta

lhada da unidade familiar - nivel microecon~mico, . por-
tanto - que contrasta com a ausência de maiores expli-
cações sobre o sistema econ~mico capitalista predomina~
te, por ele mesmo suposto no inicio do trabalho. Toda -
via, não podemos deixar de reconhecer que esta parciali
dade imprimida ~ parte crucial de sua obra prejudica -a
sensivelmente nos pontos que procuramos mencionar acima.
Um aspecto que não resiste a urna apuração mais cuidado-
sa, entre outros, consiste no caráter marginalista de
diversos conceitos empregados. A noção de equilibrio en
tre a satisfaç~o de necessidades e o sacrificio do tra
balho está revestida justamente de um cunho subjetivo,
bastante caracteristico das formulações neoclássicas. O
ra,ao que tudo indica, a análise neoclássica, apesar
de pretender ser a-histórica, ou seja, válida para qual
quer ~poca independentemente de Suas particularidades
presta~se efetivamente ~ economia capitalista, posto
que traz a noç~o de lucro como fundamental no ·seu todo
explicativo. Se a análise neoclássica ~ própria de uma
economia capitalista, onde se busca lucro, como poderia
ser transposta para uma economia onde n~o se busca lu-
cro, como ~ o caso da unidade familiar?
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Ademais, a construç~o metodol~gica que bus
ca a generalizaç~o ao nivel macroe~on~mico, a partir da
concepç~o ao nivel microecon~mico, não permite imprimir
a dinâmica das transformações econ~micas na teoria em
quest~o. Chayanov opera justamente neste sentido, admi
tindo que seu modelo permanece estático durante boa par
te do trabalho, sendo contudo necessário torná-lo di
namico, apesar de não termos indicaç~o precisa sobre as
razões que motivam seja a invers~o, seja a pr~pria ne -
cessidade de reconhecer a dinâmica como elemento cen-
tral de toda e qualquer análise que se faça.

No derradeiro capitulo, Chayanov resolve a
nalisar as relações da unidade familiar com o sistema
macroeconomico, tentando conferir aO seu trabalho a di-

nâmica que at~ ent~o estivera ausente, conforme reconhe
ceu anteriormente. Neste sentido, traça a gênese do se
tor campones, caracterizado por uma diferença marcante
entre os estabelecimentos grandes, m~dios e pequenos,
na Rússia do inicio do s~culo XX. Tal heterogeneidade
não pode ser explicada, para Chayanov, pelo processo de
diferenciação classicamente concebido pelos marxistas.t
preciso acrescentar-lhe a influência de fatores demográ
ficas (baéicamente o ciclo ~e vida familiar), fundamen-
tal no caso da predominância da unidade familiar: pode
-se afirmar inclusive que a heterogeneidade social deri
va da natureza especifica da unidade familiar.

'A diferenciaç~o processa-se no seio de ca
da familia, ao longo do processo de formação de cada no
Va geraçao. Várias transformações ocorrem por ocasiao
das migrações empreendidas pelas familias, ou então
quando estas passam a decompor-se, pelo casamento dos
filhos, desmembramento eventual da propriedade, etc.
Neste processo, algumas unidades mantiveram~se no seu
tamanho original, enquanto que·as maiores apresentaram
dificuldades' mais relevantes para evitar a fra~mentação,
visto que pertenciam a grandes famil~as,' donde sua fra&
mentaçã o via herança, etc. Paralelamente, as unidades
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menores que resistiram de um modo ou de outro a esta di-
namica de fragmerttaç~o mostraram-se capazes de enrique -
cer. O que ressalta desta an~lise é a separaçao que o au
tor opera entre as vari~veis ditas "demográficas" e aqu~
las "econômicas", como se ambas n~o resultassem da tota-
lidade especifica constituida pelo modo de produç~o pr~
dominante , ou pelo sistema econômico,. nas palavras de
Chayanov. Com efeito, em qualquer economia fundada na
propriedade privada, as variáveis demográficas (no caso,
aquelas consideradas relevantes pelo autor) resultam di
retamente de transformações naS relações de produç~o ou
de propriedade, ou seja, na base econômica da sociedade.
Uma familia n~o é obrigada a migrar para a fronteira a
gricola se n~o fôr expulsa de seu
causa da debilidade econômica que

local de origem por
assumiu Sua explora-

ç~o, por exemplo. Mas, Chayanov opera esta separação, a
través da análise do crescimento da familia (em termos
numéricos, entre outros) e portanto dos problemas que
este crescimento coloca para que a unidade familiar con
siga conservar-se intacta. Deixa entretanto de observar
.que aquilo que efetivamente impede a familia de permane-
cer a mesma, em termos de seu patrimônio, s~o justamente
as relações de propriedade privada: um filho que deve r~
ceber um Lot e de terra para conservar o caráter de ~
prietário concorre forçosamente para o desmembramento
da unidade original. Todavia, n~o há nenhum caráter esp~
cificamente demográfico neste processo, senão economico,
mesmo se considerarmos exclusivamente o crescimento qua~
titativo da familia. Nada impediria que, com outro tipo
de sistem~ econ~mico, por exemplo, houves~e abund~ncia
de bens para cada membro d~ familia, mesmo se este não
fôsse proprietário de terra ou de qualquer outro ti~o
de empreeendimento. O limite ~ apropriaçao da riqueza ma
terial é dado pela barreira da propriedade privada, e
nao por causa do crescimento populacional. No caso da a
nálise de Chayanov a semelhança com ranços de malthusia-
~ismo n~o pode deixa~ de·ser percebida ..•
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Independentemente agora dos fatores demogr~
fitos, Chayanov passa a desenvolver as condições do cres
cimento, ou da reproduçio pura e simples, da unid~de fa
miliar, vinculando-a aO comportamento mais geral do mer
~ado. Em ~pocas de crise eçonomica intensa, por exemplo,
o crescimento dos estabelecimentos mais jovens pode ser
gravemente afetado, atestando a superioridade dos maio-
res, mais est~veis e ~mpregando mais trabalhadores. O
bem-estar da unidade familiar seria prejudicado, aumenta
ria sua auto-e~ploração para atingir o ponto de equili-
brio. Na realidade, estas crises por que passa_a unidade
familiar representam a conseqUência dos fatores de dife-
renciaçio demográfica, atuantes diretamente sobre seu
destino sobre sua din~mica,pma~ mais preciso - na me
dida em que o enfraquecimento numérico da familia e o

-nao recurso ao trabalho assalariado fazem com ,que sua
condiçio econ~mica geral piore.

demográficas
Nova~ente, v~mos o autor isolar vari~veis

e economicas, sendo que a natureza da cri-
se do mercado, que afeta diretamente a unidade familiar
não chega a ser especificada como crise de expansio do
capitalismo, crise que ~ marcada por processos de centra
lização e concentração de capitais, entre outros fen~me
nos mais notórios. Poderiamos até supor que a unidade f~
miliar teria então condições de optar a que tipo báSico
de -processo gostaria de estar submetida, se o economico,
se o demográfico, ou ambos ao mesmo tempo! O que não se
sustenta aqui é a necessidade de uma tal diferenciação
que em nada contribui para enriquecer a análise,
contrário.

pelo

Mesmo com as crises provocadas pelo merca-
do, as unidades familiares de produção tem condições rle
resistir ~ sua fragmentação, através do cooperativismo
visto como órgão de resistência contra o capital. Mas,
talvez Chayanov desconhecesse os desdobramentos que o
sistema cooperativo pudesse vir a ter, numa economia pr~
dominantemente capitalista, ou seja, auto~mizam-se como
, -QrgaQ frente aos produtores, buscando valorizar seu capi'
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tal empregado e participando do processo de "capitaliz~
ção" ou empobrecimento dos seus membros. Ou seja, -nao
são necessariamente as coop~rativas q~e viabilizam uma
economia agricola assentada no trabalho familiar. Como
veremos mais adiante, são necess~rias diversas
condições para a sobrevivência e reprodução das

outras
unida-

des familiares no seio de uma economia capitalista. Cha
yanov sempre tem a ressalva de supor estas transforma-
ções no quadro de uma economia ainda não plenamente ca
pitalista, onde o objetivo da sociedade toda era justa--
mente de transpor a fase capitalista, sem por ela
sar, de modo a chegar ao socialismo diretamente.

pas

A discussão da viabilidade da unidade fami
liar no campo passa.a um plano diferente, na seqüência

~da an~lise, e Chayanov transforma esta questão na
bLemat Lca n eocLassí.ca de "tamanho ótimo da firma".

pr~
Re"":

corre inclusive a Lenin e Hilferding, que indicaram, a
seu ver, um dado importante: na agricultura, a superi~
ridade da grande produção sobre a pequena hão é necessa
riamente verdadeira, nem precisa reproduzir as mesmas
caracteristicas das empresas industriais, apesar de so
frerem de um ponto de vista mais amplo, as determina
çoes impostas pelo sistema predominante, o capital:

"Repetindo os estágiOS de desenvolvimento
do capitalismo industrial, a agricultura
emerge de uma semi-existência e torna- se
sujeita ao capitalismo comercial que por
vezes, sob a forma de grandes empreendimen
tos arrasta massas de unidades Camponesas
atomizadas para sua esfera de inflaência ~
tendo-as.prójetado no mercado, subordina'-
as, do ponto de vista economico, a sua in
fluência. Desenvolvendo condições opressi
vas de crédito, ele converte a organização
da produção agrico1a quase que numa forma
particular de oficio distributivo, baseado

- (16)num sistema de exploraçao."

(16) Chayanov, A. (1966), p.257
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Estas relações do capital comercial com a u
nidade familiar acabam por romper o isolamento desta ~l
tima, e constituem o primeiro passo para a capitalização
da esfera agricola. Deste modo, a unidade familiar inte
gra-se a organização econ~mica ditada pelo capital, tor
nando-se um de seus elementos organicos. Este processo,
entre o capital comercial e a unidade familiar em geral,
passa por cinco etapas:l)concentração dos produtos, antes
dispersos nas unidades familiares, em mãos de comercian-
tes compradores; 2) transferência destes produtos para a
venda nos mercados centrais; 3) distribuição atrav~s das
vias de varejo; 4) transferência para os consumidores
5) repartição entre varejistas. Em suma, um modelo
tri?utivo, cuja virtude fundamental é justamente -

dis
apr~

fundar aS relaç6es entre o mercado e a unidade familiar,
tornando esta praticamente dependente deste último, pelo
menos para a venda de suas mercadorias e para a obten-
ção de um "quanturn" monetário suficiente a reposiçao dos
meios de produção, e eventualmente de subsistência. No
limite, a determinação do que produzir, como produzir,p~
deria vir a ser dada justamente por esta esfera comer -
cial, na medida em que as necessidades do mercado ~ que
ditarão os maiores niveis de preço das mercadorias. Todo
este sistema estaria portanto alavancado no cr~dito, e a

nivel mundial, no chamado capitalismo financeiro.

Curioso observar que estas palavras de Cha
yanov revelam um impasse quanto ~ posição assumida, ao
longo do processo mencionado, pela unidade familiar. Se
ela passa a descaracterizar-se ~omo tal, sua "tendência
~ proletarização ou ao criscimento definitivo torna-se
incontestável: o ca~ital cresce mais por verticalização
do que por concentração horizontal, mas transfere parte
da responsabilidade da produçio para o camponês,produ~or
familiar, "que torna-se assim totalmente dependente do
grande capital. A alternativa restante é justamente o re
curso ao cooperativismo, o que mostra a confusão analiti
co-metodológica que faz Chayanov: a cooperativa enquanto
forma de organização de produção não é suscetivel de aI
terar a subst.incia mesma desta produção, ou seja, as
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próprias relações de produção. Para Chayanov, tudo se pa~
sa como se os produtores familiares, agora organizados. em.
cooperativas, pudessem criar um capital I1social" (coleti-
vização capitalista, na verdade) e resistir as pressoes
dos ·.capitais emanados da esferá comercial e financeira. O
sistema ccoperativo é visto, portanto, como a forma de
viabilizar a manutenção da unidade familiar: I1Ademais, de
ve ser observado que o processo de concentração vertical
aprofunda-se muito mais através das cooperativas do que
dos processos capitalistas, na medida em que o próprio
campon~s reforça a concentração através das formas .coop~
rativas de um modo tal que o capitalismo não conseguiria

1 d curso norma]~.,,(17)a cançar ou arrancar e seu .

No limite, ,dado inclusive, para nos, pelo
cooperativismo moderno, nota-se que esta forma de organi
zação reflete o acirramento da concorr~ncia entre os ca-
pitais da esfera agrícola e da industrial, embora Cha
yanov tivesse a ilusão de que o cooperativismo viesse a
reforçar a coletivização socialista da economia. Confun
dindo socialização com socialismo, Chayanov propoe, para
a derrubada do capital na Russia, uma forma que lhe ,

e

caríssima, preciosa, que é a cooperativa, onde acentua-se
a-ilusão da propriedade privada, mesmo para um pequeno
produtor que praticamente faz aquilo que a cooperativa re
comenda. A diferença desta com uma sociedade ~or açoes ,

e

apenas uma questão de sem~ntica ... Para Chayanov tem-se
um modo de produção (ou, um sistema econ~mico) capitalis

e um modo de produção cooperativista, o que revela
uma confusão teórica dupla: modo de p~odução e relações
de produ~ão próprias dest~ modo de produção, versus forma
de organização da produção, que são coisas distintas. Cer
tamente justifica-se aqui a prefer~ncia neocl~ssica pelo
conceito de "sistema" econômico, onde não há .necessidade
de se precisar um modo especifico de ser das relaçõe~ de
produção, condicionado pela estrutura de classes da socie
dade, .mas onde se ericontram duas categor~as teóricas a-
classistas: produtor e consumidor, e onde a determinação
dos preços é confundida com o valor do produto social.

(17) Chay a no v , A. (1966), p , 264
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No caso mencionado aqui, seria necessário
acompanhar porque os socialistas russos assumiriam for
mas de organização da produção tão bem acolhidas pelo
próprio capitalismo (a cooperativa)! Simplesmente, Ca
beria perguntar a Chayanov se o emprego de uma certa
dose de "dialética" não seria conveniente, apenas para
caracterizar melhor o fato de que o capitalismo
se, tem sua dinâmica alicerçada em contradições
turais, e não numa lógica linear e perfeita.

move~
estru

3.3.4. Uma Apreciação global sobre o mode ~
lo de Chayanov

Se Chayanov tinha por intenção, desde o
inicio de seu trabalho, colocar as condições necessá -
rias a reprodução da unidade familiar como tal, no
seio"de um modo de produção capitalista, que posterio~
mente tenderia a desaparecer, trata-se de saber então,
após toda a análise apresentada at~ aqui, o resultado
de suas investigações. A prudência necessária a
investigação teórica que se pretende inovadora

toda
tinha

sido devidamente tomada por Chayanov. Com efeito, naO
procurou fazer da u'ní dade familiar um "modelo ótimo"
do estabelecimento para o setor agríCOla, ,;justamente
na medida em que reconheceu a presença de estabeleci -
mentos capitalistas na própria agricultura sovi~tica .
Mas o conjunto de Sua obra oscila, tal qual um pêndu-
lo, entre duas op ç oes bem definidas:" a necessidade de
formular teoricamente os conceitos necessários à com
preensão da"transição para o socialismo, e ? conseqUen
te necessidade de formular um modelo de sistema econô-
mico não-capitalist~. Uma preocupação adicional,
não diz~r critica, permeia este raciocínio: a de

para
refu

tar a validade das teses marxistas tradicionais, a seu
ver, insuficiente~ para dar conta da problemática em
questão.

Toda a categorização teórica empreendida
por Chayanov parte efetivamente da constatação desta
insuficiência, ou melhor dizendo, de uma insuficiên
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cia mais ampla: nao se poderia analisar uma -economia nao
capitalista mediante conceitos prbprios a uma economia
capitalista. Isto porque, de um lado, boa parte do plan~
ta refletia claramente a exist~ncia de formas de
ção não-capitalistas, cuja dinâmica mostrava-se

produ-
incom

preendida, por causa d~stas defici~ncia~ tebricas. Empr~
gar categorias como renda, capital, preço e juro implica
automaticamente admitir, em qualquer caso, a exist~ncia
de relaç~~s de produção assalariadas. Conforme
explicar,

procura

liAteoria economica da moderna sociedade ca
pitalista é um sistema complicado de categQ
rias economicas inseparavelmente ligadas e~
tre si - preço, capital, salários, juros,
rendas~ que determinam-se reciprocamente e
são funcionalmente interdependentes.Se cair
um tijolo, cai todo o edificio. Na aus~ncia
de qualquer uma destas categorias;econômi -
cas, todas as demais perdem seu caráter es
pecifico e seu conteúdo conceitual, e -nao
podem nem mesmo

t ,,(18)men e.
ser definidas quantitativa-

I•• ;v» .:- ••

Nio se sabe se Chayanov paga tributo ~ ri-
queza da economia politica, riqueza esta que deriva ju~
tamente de sua complexidade, ou se lamenta esta complexi
dade como c~racteristica do.prbprio "real econômico" que
,e a sociedade capitalista. Ou, .em.outros termos, ,sera
que uma análise tão "simplificada", como a neo-clássica
por exemplo, dá conta desta complexidade? Ademais, par~
ce um tanto quanto estrariho supor que, numa sociedade
economicamente menris complex~, como a feudal, ou aquela
em que predomina a unidade familiar de produção, requer~
se-ia uma .teoria economica "mais sí.mpLes!', Se o capi1;al
é uma totalidade historicamente determinada, a teoria
não pode assumir ape~as parcialmente a tarefa de expli
Car esta totalidade e seu devir.

(18) Ch a y an o v , A. (1966), p , 4:
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nálise,
No contexto histórico onde desenvolve

Chayanov parece fugir ~ problemática que
Sua a
tanto

ocupou os teóricos de Sua ~poca, a transição para o so-
cialismo, embora tenha a preocupação de construir um qu~
dro conceitual apropriado a uma economia não-capitalista.
Ou seja, tratava-se de definir qual concepção de socia
lismo dirigia seus esforços teóricos, ja que eram ,va-
rias as óticas assim denominadas naquela ~poca. Grosso
modo, entretanto, toda a questão residia em saber se a
Rússia poderia efetuar um grande"salto" histórico, por
cima do capitalismo, isto e, abreviar a chega~a áo socia
lismo mediante o emprego de instrumentos depolitica ec~
nomica q~e não recorressem ~s relaç6es de produção do t~
po capitalista. Inserido aparentemente neste debate, Cha
yanov nao nos traz nenhuma apreciação sobre os trabalhos
já existentes a sua epoca, que abordaram tal problemáti-
ca de modo bastante rico. Pelo contrário, justifica sua
própria elaboração teórica (do grupo com que trabalhava)
como uma refutação necessária a uma "teoria econômica

t d . b .. 1,,(19)presen a a nos manUa1s 50 re econom1a nac10na .
a

O

que ~ esta "teoria econômica" tão vagamente mencionada ?
A obra dos teóricos bolcheviques, do grupo de intelec-
tuais que ascende juntamente com Stalin, ou de uma outra
vertente qualquer?

,Talvez o essencial a reter e que Chayanov
desemboca num determinado quadro conceitual, cuja preoc~
pação é discriminar as condições de·reprodução da unida
de familiar, ela mesma vista como· elemento nuclear de
um sistema econômico distinto do capitalismo. É esta con
tribuição que Chayanov deixa para a história do pensame~
to econômico, e, a~esar de carregada de interrogaç6es
que poderiam torná-la altamente discutivel, tanto quanto
as suas implicaç6es econ;micas como pollticas, é dela que
devemos procurar dar conta no .imbit<;>deste trabalho. Se,
como afirmamos anteriormente, a maior. dificuldade de Cha

~yanov é de unir a análise nos planos micro e macroecono-
micos, devemos procurar restaurar a totalidade concei-

(19) Chayanov, A. (1966), p , 4
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-tual que ele propoe, .em prejuizo das eventuais ressalvas
que citamos agora, mas em beneficio dos desdobramentos
teóricos mais significativos que traz.

o modelo que este autor desenvolve tem por
objetivo explicar os fatores determinantes da alocação
de recursos nas unidades familiares de produção, e da
distribuição da renda (rendimentos) entre estas. A tenta
tiva abrange ainda as relações entre estas unidades e a
economia de mercado predominante onde estivessem situa-
das. Os pressupostos essenciais para a compreensão do m~
delo - reconhecido como fundamentalmente est~tico - sao
relativamente simples, e são v~lidas para uma unidade
produtiva que emprega apenas trabalho familiar, sem re-
correr ao trabalho assalariado. Neste sentido, dada uma
unidade familiar da produção, seu objetivo é alcançar um
certo equilíbrio entre o sacrifício de trabalho que faz
e a correspondente satisfação de um determinado
de necessidades. Assim, as decisões de produção e

nivel
consu

mo estão fortemente interligadas entre si, e baseiam-se
no referido objetivo, cuja expressão também pode ser da
da em termos de um paradigma neocl~ssico, qual seja, o
ponto ótimo de produção atinge-se quando são igualados
custos marginais e receitas marginais. Para a unidade
produtiva em questão, Chayanov fala de uma avaliação sub
jetiva da desutilidade marginal de trabalho, relacionada
~ utilidade marginai da produção correspondentemente· ob
tida. Logicamente, não se aplica neste caso, o conceito
de lucro, no sentido capitalista. A alocação ótima de re
cursos é deste modo subjetivamente determinada, não obe
d~cendo forçosamente a critérios equivalentes aos de uma
empresa capitalista. Esta visa a produção de valores de
troca, a familiar de valores de uso. As diferenças nos
rendimentos auferidos por cada uriidade familiar
rão do tamanho e da composição da família.

deriva-

Os ~emais elementos fundamentais ·na coloca
-çao do modelo decorrem logicamente d~ que acaba de ser

exposto. As d~mandas dos produtores familiares não aten-
didas através da própria produção, o serao mediante reI a
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ções com a economia de mercado, graças aos rendimentos
obtidos com a produção e a eventuais €mpréstimos credi
ticios. A lógica da unidade familiar e sobreviver como
tal, sem buscar uma taxa de luoro x ou y, maior ou me
nor que a taxa de lucro médio da economia.

Quanto a terra, e preciso considerar sua
oferta como abundante para todas as unidades, graças a
renda que é paga, ou a distribuição comunitária que p~
deria ser feita do uso do solo ..Isto porque a unidade
familiar tem capacidade de acumular capital, seja a-
través de seus próprios esforços, seja via crédito, de
modo a continuar vivendo conforme .um certo padrão so
cial médio, representativo da comunidade local onde e-
xiste. Chayanov tem o cuidado de acrescentar que a ren
da per capita superior ao nível mínimo apresenta uma
desutilidade crescente, mesmo considerando-se a neces
sidade de acumulação, já que implica em maior gasto de
trabalho por parte da família. Finalmente, cabe supor
que estas famílias tenham como vender seu produto para
fora da região onde vivem, não constituindo portanto u
ma economia "fechada", apesar de serem auto-suficien -
teso Implicitamente neste modelo,encontramos a asser
tiva de que o progresso técnico encontra-se disponí-
vel para todos de modo igual, e que aS habilidades na
administração da propriedade não chegam a ~ariar siK

nificativamente de um estabelecimento para outro.

A partir do que foi exposto,. seria lici
to supor que as características fundamentais das unid~
des familiares são suficientes para explicar sua perma
nência, no seio da uma economia desenvolvida do ponto
de vista capitalista. Chayanov acrescenta que estas
condições de sobrevivência são diretamente determina
das também pelas caracteristicas demográficas (número
de membros da familia, idade, sexo, padrão médio de vi
da, etc), .que ditam os limites da qu~ntidade possível
de produção por parte da unidade familiar. A relação
entre produtores e consumidores serve para estabelecer
o tempo de trabalho minimo a ser dispendido por cada·
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produtor, de modo a manter o padr~o socialmente reconhe
cido como aceit~vel, pela comunidade. Demais ,variaveis
como o potencial agricola da ~rea, preços relativos' dos
insumos, preços dos bens de consumo e preços aos quais
a produç~o pode ser vendida, além da proximidade do mer
cado, são consideradas constantes.

~uanto maior a produtividade de trabalho,
maior a propens~o da familia a poupar, a acumular capi
tal produtivo. Estes incrementos de produtividade, dada
uma certa tecnologia, encontram inevitavelmente seu li-
mite, que demarca a pr6pria acumulaç~o de capital den
tro da unidade familiar. O que Chayanov n~o deixa expli
cito é aquilo que poderá ser feito mediante este
tal acumulado. Posto que a familia n~o pretende

capi
obter

uma taxa de lucro propriamente dita, e portanto nao
quer empregar trabalho assalariado, podemos supor que
este capital traduzir-se-ia em meios de produç~o que
fossem aumentando gradat~vamente a produtividade do tra
balho, melhorando assim o equilíbrio em relação à satis
faç~o de necéssidades.

Este modelo é sintetisado com clareza por
(20 ) A •

HUNT I que ve nele uma base essencialmente neoclas -
s í ca, em f un ç ao da ênfase atribuída à utilidade margi
nal, além de novas contribuições que foram a ele
centadas mais recentemente: quanto mais pobre o

acres
campo-

nes, maior a proporção de recursos destinada às estraté
gias m~ximas de sobrevivência; a prioridade para a pro-
duç~o de subsistência forma a principal componente da
aversão dos camponeses ao risco; os produtores familia-
res respondem às mudanças relativas de preços do ~esmo
modo que os capitalistas, quando produzem para o merca
do, o que não é o caso dos produtores de subsistência ,
que nao respondem a tais mudanças.

(20) Hunt, D. (1979)
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Se o modelo em questão tem a virtude de dis
criminar limpidamente o modo de vida da unidade familiar
de produção, -isto nao o impede de reconhecer que podem ~
xistir diferenças marcantes entre os rendimentos de ,

Va
rias familias, conforme os objetivos imediatos de cada u
ma com vistas ao futuro, e conforme a composição do~
meios de produção. Todavia, Chayanov relega a segundo
plano a problemática dos limites de expansão da unidade
familiar. Com efeito, uma
de produtividade possivel
vel), por que tal familia

vez atingido O maior nivel
(supondo que isto f~sse viá-
não.programaria uma certa ex

pansao, através da aquisição de terras adicionais e do
emprego de força de trabalho assalariada? Hunt,nomffimo~i
go, mostra muito bem que tal resposta não é dada por Ch~
yanov, e trata de encarregar-se de preencher esta lacu -
na, de man~ira consistente com o modelo.

Caso viesse a ser empregada força de traba
lho assalariada, provavelmente ocorreria uma transforma-

e isto do ponto de
. ~)vista da organização e da administração desta unldade.

ção radical na unidade de produção,

No entanto, ,o caso mais comum que se verifica e que a

expansão da propriedade ocorre justamente no momento em
que a familia se divide, seja por ocasião da partida dos
filhos para estabelecerem-se por conta própria, seja por
outro motivo qualquer. Na medida em que se altera a con~
tituição (numérica e certament~ qualitativa) da familia,
esta não deseja necessariamente submeter-se a novas obri
gações, donde a recusa em ampliar a propriedade ou em em
pregar força de trabalho assalariada.

Este fen~meno não descarta a possibilidade
de que alguns membros da familia venham a assalariar-se
temporariamente, motivados pela sazonalidade eventual
das tarefas na unidade familiar e pela necessidade de au
mento dos rendimentos~ em certos casos (notadamente qua~
do o diferencial entre salários pagos nos estabelecimen-

(21) Hunt, D. (1979)
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tos capitalistas e o rendime~to na unidade familiar fôr
muito elevado, justificando inclusive um desmembramento
d~ ocupaç~o da famI1ia, o que representaria uma forma
complementar de obtenç~o do equilibrio). Neste sentido,
é relativamente posslvel aferir as respostas 'da unidade
familiar ~s vari~veis que lhe s~o exbgenas (do mercado),-
bem como SUa capacidade de afet~-la positiva ou negativ~
mente; inversamente, o prbprio mercado poder~ ser afeta-O
do pela oferta de trabalho oriunda das unidades familia
res, tudo resumindo-se ~ relaç~o' de forças entre
as partes.

ambas

De modo geral, a condiç~o de sobrevivência
da unidade familiar é grande, na medida em que não con
COrre com nenhuma outra forma de atividade. Quando fôr
prfrciso elevar o grau de intensificação de seu trabalho,
ela o faz; o inverso é verdadeiro igualmente. Assim, nu
ma sociedade capitalista, em que todos buscam o lucro, ~
la é a única a n~o estar submetida a esta terrivel lbgi
ca, donde deriva uma lbgica pr?pria e vi~vel de sobrevi-
vencia.

Apesar da justeza aparente desta afirmação,
pOderíamos nos perguntar se a unidade familiar tem condi
ções de prevalecer vantajosamente sobre outros tipos de
estabelecimentos em setores especificos da produção; ou
então, como reagiria ela frente a um quadro de capitali~
mo desenvolvido, com grandes monopblios inclusive na es
fera agr{cola, ond~ as possibilidades de sobrevivência
talvez viessem a ser transformadas substancialmente. Se
a unidade familiar de produç~o repousa sobre a defesa da
propriedade privada, ser~ que esta condição seriasufi-
ciente para assegurar sua sobrevivência? Como vemos, não
são poucas e superficiais as questões que não c~nsegui-
mos r~sponder, mediante a an~l{se de Chayanov. Hunt a-

\

crescent~ ainda que este. a~tor não levou em consideração
o impacto, a longo prazo,dos fluxos migratórios sobre a
aloca~ão de recurso~ sobre a renda per capita na unidade
familiar. Ademais, segundo ela, s~ria preciso testar



127 •

três variáveis essenciais a propria sustentação do mode
lo: a disponibilidade e as condições de acesso ~ terra,
a import~ncia da educação ·como determinante· do acesso e
outras oportunidades de trabalho do que aquelas existe~
tes ao nIvel da fam{lia apenas, e as normas sociais de
conduta de trabalho entre.homens e mulheres, facilitan

( 22)do ou nio o assalariamento destas ou daqueles.

Apesar de algumas lacunas, que nos impedem
de assumir o modelo na sua totalidade, deve-se tomar
as precauç~es necessárias caso tenhamos· a intenção de
superá-lo, qualitativamente falando. Neste sentido, po-
demos endossar as palavras de Hunt, quanto as contribui
çoes implicitas no trabalho de Chayanov:

"Ao avaliar Chayanov, deve-se distinguir
entre suas previsões sobre as relaç~es de

·longo prazo entre as economias camponesa e
capitalista (I), SUa explicaçio sobre a di
ferenciação economica nas economias campo-
nesas (2) e sua análise da alocação de re
cursos pelas uniQades individuais (3).Esta
última encontra-se no centro de seu mode-
lo. Aqui, Chayanov nos fornece um sistema
de cálculo de empres~ diferente daquele e~
pregado na firma capitalista, onde tanto a
unidade como o método de cálculo são esp~
cificado s; mas, traz ainda algo mais.
Porque Chayanov também especifica os pri~
cipais determinantes dos resultados do cá~
culo. O que efetua a ligação entre a parte
3 e as duas outras de sua análise, e e is
to que justifica o fato de analisar um mo
dela de rTfamilyfàrm economyrt, em vez de
. "1 d 1 d . f" I" ,,(23)um S1mp es mo e o e empresa am1 1ar.

Mesmo com estes pontos positivos devidamen
te reconhecidos, Hunt admite a necessidade .de um modelo

(22) Hunt, D.
( 23) Hunt, n.

(1979)
(1979), p.278
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·mais complexo para explicar a alocação de recursos e a
renda individual nas unidades familiares. Mesmo assim,
ela não chega a superar o caráter estático do modelo de
Chayanov, na medida em que o resultado a que chega ace~
tua o peso das variáveis demográ:ficas: !IA disponibilid~
de de recursos para a unidade familiar é função de uma
gama de variáveis que incluem não apenas o tamanho da
força de trabalho f am í Lãar- e a relação produtor/consumi
dor, mas é também o acesso a terra e ao crédito, as
pres~~es sociais sobre o comportamento dos diferentes
tipos de trabalho e a obtenção de um certo nivel educa
cional (que afeta as oportunidades de trabalho); a im-
port;ncia destas variáveis (tanto estáticas como din;mi
cas) deve ser examinada entre as diferentes áreas e den
tro das próprias áreas consideradas, através de estudos

~. ,,(24)emp a r-a c o s ,

Os esforços de Hunt para complementar o mo
delo de Chayanov param justamente nestas etapas, mas
não.chegam a relacionar a din;mica unidade familiar /
/ desenvolvimento do capitalismo. É justamente a partir
desta lacuna que procuraremos direcionar nossa pr6pria
análise a partir das rontribuições de outros autores, on
de a riqueza descritiva pOQe não ser a mesma que em Ch~
yanov, porém onde ganha destaque a problemática da per-
man~ncia e reprodução da unidade familiar, em meio a um
determinado momento de desenvolvimento do capitalismo.

É neste sentido que passamos agora a análi
se da obra de Faure inicialmente, onde privilegia-se a
questão da periQdização do modo de produção capitalis-
ta, como fundamento essencial da ex~licação da produção
camponesa. Os trabalhos de Bernstein , Friedmann, etc
são abordados posteriormente, de maneira a complementar
e enriquecer o quadro de referências teóricas, que ju~
gamos necessário para examinar finalmente alguns aspe~
tos da agricultura brasileira.

(24) Hunt, D. (1979), p.281
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ANEXO - CAPíTULO 111

Para complementarmos a apresentação da que~
tão da renda fundiária, assim como da relação da produ -
ção familiar com o mercado de modo mais amplo,
mos aqui, com mais detalhes, os elementos que
encadeia neste sentido. '

retoma -
Chayanov

Antes de tudo, e preciso ressaltar que a fa
m{lia nao tem autonomia plena para determinar o
de Sua exploração. Esta decisão depende tanto do

tamanho
,numero

de braços disponiveis para o trabalho, como do gasto pr~
sente deste trabalho (eventual existência de capacidade
ociosa), sua intensidade (grau de auto-exploração), os
meios de produção empregados (grau de progresso técni-
co), a produtividade do trabalho dependendo das condi
ções naturais e das condições de mercado. Ou seja, Chay~
nov procura avaliar o impacto de uma determinada função
de produção da unidade familiar, num dado ambiente de
mercado.

Esta análise permite-lhe enquadrar o empreen
dimento familiar num esquema muito pr~ximo do esquema neo
clássico, como ele pr~prio reconhece. Tal esquema,centra-
se na combinação dos fatores terra, trabalho e capital,
de modo a determinar-se o tamanho ~timo do empreendimen -
to, na busca de seu ponto de equ~librio (isto é igualmen-
te válido caso seja contratada mão-de-obra assalariada).

Como não existe totalmente uma autonomia de
cis~ria, e necessario prever que atitudes a família pode
tomar, caso a oferta de algum destes fatores de produção
seja deficiente, ou ainda, se a"família resolver fazer um
de seus membros ir trabalhar como assalari~do, no merca-
do. 'Em suma, um~ série de hip~teses pOdem ser formuladas,
dependendo do ti~o de relacionamento da produç~o familiar
com o mercado. Chayanov elabora dois esquemas, nos quais
esclarece as diferenças que o mercado pode provocar na es
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trutura da organizaçao familiar. O primeiro revela um me-
nor grau de relacionamento entre familia e mercado, en-
quanto que no segundo, este relacionamento pode pratic~
mente ser considerado sistemático, e portanto mais com _
plexo. É justamente a partir deste segundo esquema, que
são deduzidas as relações mais significativas entre fami
lia e mercado, relações estas que podem alterar, de cer-
to modo, o processo de reprodução destes produtores.

(ESQUEMA N9 1)

Capital

Agrícola
,
I

Br~ta
I

IGastos com renovaçao de capital
fixo e circulante

líquida (do trabalho)

(ESQUEMA Nº 2)
Família Capital a- Ãrea disponível

b- Animais domesticas
c- equipamentos
d- não especificado

(edifícios)

Tamanho de outras
atividades

Renda bruta de
outras atividades

Renovação de capital
Renda Agrícola BrutaRenda Anual do trabalho agrícola

Renda do trabalho familiar
Orçamento pessoal

Após testar empiricamente as correlações en
tre os diversos fatores que atuam sobre a estrutura org~
nizacional da produção familiar, Chayanov conclu~ que, a
~artir de u~ certo grau de desenvolvimento da produtivi-
dade do trabalho campones, e de uma situação de mercado
considerada boa, a satisfação das necessidades afasta-
se do ml n í mo psicológico. Ou seja,- à medida que aumenta
a ri4ueza potencial que a familia pode alcançar mediante
a intensificaçã~ de suas relações com o mercado, reduz-
se o esforço necessário para a obtenção dos bens de prE-
dução-e de consumo, indispensáveis à ieprodução do con -
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-junto produtivo. Isto permite a familia não ter que au
mentar necessariamente seu orçamento, mas reduzir o
grau de auto-exploração, ou a intensidade do trabalho.
Este contexto favorece um proçesso de moderniza~ão da
produção (melhoria do progresso técnico), e faz com
que a familia passe a ter maior controle sobre suas
condições de reprodução, na medida em que passa a p~
der planejá-las, conforme mostra o quadro de preocup~
ções o~ganizacionais que ela tem, agora, como assumir
(cf. Chayanov, 1966, p. 127).

No~amoslde passagem, que o contexto te~ri
co no qual trabalha Chayanov, aproxima-se bastante da
quele da concorrência perfeita, na teoria neo-classica:
conhecimento amplo do mercado, produção em condições
técnicas semelhantes, tamanho pequeno da firma, de mo

-do a nao ter como influir sozinha sobre o comportame~
to do mercado, etc. Neste caso, a possibilidade do me.!:..
cado determinar, de maneira mais ou menos acentuada,os
preços da produção familiar, depende da localização
desta em relação ao mercado. Nos mercados locais, onde
as flutuações de preços são mais fáceis de serem conhe
cidas, os rendimentos dos produtores tendem a ser mais
estáveis. Nos mercados mai~ distantes (produtos cujo
preço depende de cotações em bolsas de mercadorias nos
mercados externos, por exemplo), o processo de determi
naçao de preços e flutuações de custos é mais dificil
mente apreendido pelo produtor familiar, e seus rendi-
mentos portanto podem acusar maior instabilidade.

Chayanov enfatiza que o tipo de relação
produtor-mercado é diferente neste tipo de empreendi -
mento, em relação a uma produção capitalista. No
da produção familiar recorrer ao crédito, ela o

caso
fará

com a condí.ç ao de poder reduzir seu esforço, e ver a.!:!,
mentada a satisfação de suas necessidades. O iráficol,
mostra que qualquer montante de capital será destinado
~ produção, e não ~ aquisição-de bens de consumo. O re
curso aO crédito significa que menores parcelas do ren
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dimento bruto poder~o ser destinadas para a satisfaç~o
das necessidades (no gr~fico, a curVa CD mostra este ti
po de gasto, e seus deslocamentos para cima refletem
uma-aumento sucessivo dos gastos). No gr~fico 2, a CUr
va AB representa a 'oferta de trabalho familiar' ("dru-
dgery of labour"), enquanto que CD representa a demanda
da familia. A intersecção de AB com CD fornece o ponto
~, .equivalent~ ao equilibrio da familia. O deslocamento
de CD para CIDl (gastos de capital de crédito, para a
produç~o) só será-válido se aumentar o ponto de equi
librio da familia, ou seja, se fôr atingido o ponto ~l'
onde a quantidade de,bens obtida kl é maior que no po~
to de equilibrio anterior, k, resultando também num me
nor sacrificio de tràbalho (Xl está situado abaixo de
x), expresso pelo deslocamento de AB para AB1"

c

D

U)

B
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Isto permite compreender porque existe um
limite a demanda de cr~dito, ja que a familia n~o opta
ra por um maior sacrificio, como o faria uma empresa c~
pitalista que arcaria com uma eventual alta nos custos
de produç~o, decorrente de um investimento produtivo
qualquer, por~m com certeza .de lucros futuros (a fami-
l~a n~o visa lucros, 3penas reduzir o sacriffcio no tra
balho, essencialmente). O gr~fico J mostra que algumas
aplicações de capital adicional podem ser prejudiciais
~ familia. No caso, por exemplo, a situaç~o inicial ~
dada por x e kj com a tomada de empr~stimos, h~ o desl~
camento para Xl e kl, como no gr~fico 2. Mas, se a faml
lia recorrer a um empr~sti~o maior (sujeito a juros,por
exemplo)? haver~ um deslocamento de CIDI para C2D2, pr~
vocando ent~o a.passagem de xl/kl, para x2/k2, que por
estar situado acima do anterior ~ desfavor~vel para a
familia. Nesta última situaç~o, apesar do empr~stimo
ser destinado ~ prod ução, isto implica .um tal
do sacrificip de trabalho, que n~6 chega a ser

aumento
conside

rado suficiente para compensar os frutos do empr~stimo.

Em qualquer caso, a familia tende a a!can
.çar uma siruaç~o ótima, da qual não tem interesse em a-
fastar-se (no esquema da concorrência perfeita, existe
uma situação an~loga: a demanda da empresa ~ infinita -
mente el~stica, conquanto a empresa pratique o preço de
terminado pelo mercado).

Caso a familia deseje conhecer qual deve
,ser seu n1vel presente de consumo para assegurar-se um

futuro nas mesmas condiçõ~s de equilibrio (ou mesmo me
lhores), ela pode perfeitamente planejá-lo. Neste caso,
a variável-chave passa a ser a quantia de capital-d~
nheiro que pode ser poupada, o que sign~fi~a, uma red~
ção eventual no atuaL nivel de
gráfico 4. A familia elabora um

consumo, como mo~tra o
'orçamento de traba-

lho', em função d-a quantia a poupar, o que é represent.a
do pelos deslocamentos alternativos de sua curva de 'o -
ferta de trabalho' p~ra a direita, mantendo-se constan
te a ~atisfaçã6 presente das necessidades. Deste modo,
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a medida que os rendimentos brutos crescem, aumenta a for
mação de capital, enquanto a familia reduz implicitamente
a satisfação de suas necessi~ades (a parte inferior do

~ ,'. (grafico mostra a nOVa curVa d~ demanda da fam1lia,
interligada ~ maior oferta de trabalho, elevar~ o

que,
ponto

de equilibrio, expressando a redução do atendimento das
necessidades, j~ que o nivel de sacrificio aumenta.

)
Orçamentos de

trabalho e
potencial de

poupança

',nova demanda
,,,,

,O mesmo raciocinio pode ser aplicado aO pro-
blema do pagamento da renda fundi~ria, conforme evidencia
o gráfico 5. Novamente, , 'a fam1lia somente passara a tra-
balhar numa terra pela qual paga renda, se esta situação
reduzir seu sacrificio de trabalho. O que depender~, em
~ltima a~álise, da quantia a ser paga a6 propriet~rio~
quantia esta determinada pelos mecanismos de mercado, e
pela pressão que.o conjunto dos produtores familiares p~
de ou não exercer, dentro de certas circunst~ncias. No
gr~fico, o deslocamento de AB para AIBI representa
situação mais favorável para a familia, supondo-se
tante o niveI de demanda desta ~Itima.

uma
cons
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De tudo que foi exposto, Chayanov conclui
que; 1) em qualquer nivel tecnológico e em certas cir
cunst;ncias de mercado, a familia pode controlar a ex
tensão de terra a ser cultivada, com uma certa intensi
dade de capital, de modo a atingir seu melhor equili -
brio possivel, do qual não tem vantagem em afastar-se;

) - ( 12 poucas sao as famllias que conseguem a cançar este
equilibrio satisfatório, pois não dispõem de capital
suficiente e são mal remuneradas por seu trabalho (p~
deriamos supor, no caso do Brasil, relações como a par
ceria, sob suas mais variadas denominações regionais
como um bom exemplo deste caso); ) geralmente, o pro
cesso de renovação e formação de capital de uma faml
lia está relacionado com o de outra familia, e assim
por diante. Nos anos de má produção, tanto a formação
como a renovação do capital (meios de produção) são di
ficultadas, o inverso ocorrendo quando a produção é sa"
tisfatória; no primeiro caso, piora o sacrificio de
trabalho que a familia deve fazer, podendo inclusive
colocar em risco sua reprodução, enquanto que no segu~

dodo, reduz-se necessariamente o grau de intensidade
trabalho e a necessidade de auto-exploração.



CAPíTULO IV

UMA PROp·OSTA ANALíTICA ALTERNATIVA

4.1. A periodização marxista da economia

A periodização a que nos referimos aqui ba
seia-se nos conceitos de fase de submissão formal/real
cuja utilização é dificultada na medida em que são pou-
co desenvolvidos pelo próprio Marx, na sua obra, pelo
menos de modo 't ot aLme nt e explicito. Neste sentido, pro

(1)curamos ater~nos a uma análise desdobrada por Faure
que centra toda Sua explicação sobre a agricultura fran
cesa nestes conceitos, já que e uma das poucas que re -
corre a este instrumental, trazendo inclusive inovações
neste campo. Posteriormente, será necessário recorrer a
conceitos complementares, de modo a efetuarmos as rela-
ções indispensáveis entre a predominância desta ou daqu~
la fase do capital, e a presença de formas híbridas de
produção.

Este autor parte da hipótese de que o MPC.e predominante, o que significa dizer que "0 que funda-
menta então o MPC como modo de produção dominante não ,

e

a qualidade das formas de produção presentes, mas o fato
dele ser o único a poder reproduzir o campo onde se mani
festam suas relações de produção especifica de um modo

1· d "(2) A" '. MPC d tamp la o. sSlm, e,o proprlo que repro uz, rans
formando-as, as formas de PFo dução nao=cap í t aLdst as : "Em
outros termos, as f~rmas de produção encontram-se inalte
radas quanto ~ sua apar~ncia externa e transform~das na
medida em que são doravante elemento do processo de re
produção de um modo de ,produção outro que aquele ao qu~l
remetem h.Lst or-d cament a,,,(3) Import~ observar que a arti

(1) Faure, C. (1978 )

(2) Faure, C. (1978), p. 20
() Faure, C. (1978)" p. 21
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culaçio destas formas manifesta-se sob uma relaç~o de do
minaç~o, ou seja, de subordinaç~o ~ din;mica das formas
capitalistas predominantes. "Em suma, esta relação de
dominação-submissio assinala que a dominação do capital
e a submissão de trabalho - isto é, o constrangimento ao
sobretrabalho e portanto a exploraçio da força de traba
lho - se exerce também onde o capital n~o está manifes
tamente presente ao nivel' do processo de produção imedi~
ta, como é o caso das formas de produção não especifica-
ment e capitali stas."(4) Esta s não podem, port anto, ser
vistas como exteriores ao capital, mas como pertencen-
tes, dialeticamente, a manifestaçio de sua unidade, con
forme os dizeres de Marx. Não há uma distinção, no tem-
po, entre a predominância de uma ou outra forma de domi-
nação do capital sobre o trabalho, ambas coexistem, sen
do que a fase real tem por base a fase formal, que por
seu turno pode ser 'introduzida' mesmo sob a predominân-
cia da outra.

Aqui, Faure foge da proposiçao t eor-Lc a de
Marx, ao conceituar uma fase inter.mediária entre as
duas citadas: a submissão formal de transição. "O que de
fine a submissão formal de transição e a submissão for-
mal do trabalho ao capital, ,é que as formas técnicas do
processo de produç~o n~o estão ainda essencialmente modi
ficadas, no entantol a natureza e as condições ~eai~ de
trabalho ja mostram-se visivelmente alteradas. ,,(5)Tenta.!!.
do chegar mais precisamente ao n~cleo de seu raciocinio,
que visa mostrar a importância da esfera de circulação
neste processo, Faure acentua que ,,(•..) quando diz - se
que nas formas de submissão formal o produtor imediato
dispõe de uma relativa autonomia e que o processo de pr~
duçio não é colocado em questão quanto a sua estrutura "
convém lembrar que, nd m6vimento real, isto ~iinifica
que o produtor imediato vê Sua prática sobredeterminada
pelas relaçõ,es sociais de produçio ( o que é sinal evi

( 4:) Faure, C • (1978 ), p , 21
(5) Faure, C. (1978), .p, 33
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dente de uma ausencia de ~utonomia) de um lado, e o pr~
cesso de produç~o sofre not~veis transformaç~es inter-
nas"por outro. Certamente, quanto a este último, a
forma capitalista permanecer~ enquanto as transforma -
ç~es quantitativas necess~rias a sua invers~o n~o ocor
rerem em seu seio. Isto n~o impede que, ,neste interva
lo, as formas dissimulem a pr6pria ess~ncia daquele
que se constitui também enquanto locus da reproduç~o do
capitalo "(6 )

,Onde Faure eqrivoca-se e quando tenta mos-
trar que, para Marx, a fase de submissão formal revela
um car~ter est~tico. Donde, a necessidade de caracteri-
zar a transiç~o, enquantó movimento, através da fase
formal de transição. Pode-se também questionar a afirma
tiva da Faure de que, ao nivel do processo de produção
imediato, não existem nem assalariados, nem capitali~
tas. No trecho em que Marx conceitua esta fase,encontra
mos o seguinte: "Submissão formal do trabalho ao capi-
tal. O processo de trabalho torna-se simples meio de
valorização e auto-valorização do capital, simples meio
de produção de mais-valia; n~o apenas ele est~ subordi

,nado ao capital, mas e seu proprio processo. O capita -
lista entra nele como chefe'e como dirigente. Trata-se
portanto, para ele, de imediato, de um processo de ex
ploraç~o do trabalho de terceiros. 2 o que se chama de
fase de submissão fDrmal do trabalho ao capital. t uma
forma que encontramos geralmente dentro de todo proces
50 de produção capitalista. Do mesmo modo, ela pode coe
xistir como forma, particular no seio do modo de produ -
S~o capitalista plenamente desenvolvidb, enquarito que

, -, . ,(7)( . 'a reciproca nao e forçosamente verdade í r-a , ' grLfo nos
50)

Con'tr-a dLzerido Marx, Faure acentua que "o
processo de produção imediato não se dá imediatamente

(6) Faure, C. (1978), p., 35

(7) Marx, K. (1971), p. 191
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como processo do caPital,,(8). Em Marx, temos que "0 pr~
ce~so de produção , ,e doravante processo do proprio capi-
tal, processo que se efetua sob a direção do capitalista
por meio de elementos do processo de trabalho, nos quais
é converido o dinheiro, com o único objetivo de
mais dinheiro.,,(9) Não se compreende porque Faure

obter
pr!:.,

cisa de um conceito adicional para apreender a passagem
da fase de submissão formal para a real, onde os valores
de uso servem de mero suporte material para os valores
de troca, aut;ntico objetivo da produção capitalista.Fau
re insiste em dizer que na fase formal, a relação
rial inexiste, o capitalista não est~ presente e a
nização do processo de produção parece confirmar a

sala-
org~
auto

nomia do produtor. Na realidade, trata-se de dois aspe~
tos distintos, embora colocados sob a égide da dominação
da fase formal. Existem simultaneamente relações depr~
dução onde o assalariado já foi expropriado dos meios de
produção e produz mais-valia para o capitalista este,
ainda presente na direção da produção), e relações dep~
dução onde o processo geral do capital comanda globalme~
te as atividades, que podem não ser diretamente capita-·
listas. Aqui sim, a observação de Faure assume SUa verd~
deira função: teremos que buscar na esfera da circulação.
os elementos necessários ao capital para exercer seu do
minio sob as formas hibridas. Para Faure, entretanto, es
ta dominação significa "extorquir sobretrabalho - sem
modificar, quanto ~ sua estrutura, a forma aparente de
processo, bem como as relações de produção imediatas que

(lO) - ,a ele correspondem." A formulaçao e incorreta, ja
que não. se pode extorquir sobretrabalho na esfera da cir
cu1ação; pode ocorrer apropriação d~ sobretrabalho, o
que, de qualquer modo, não se confunde com extorsão de
sobretrabalho, fen~meno pr~prio do processo de produção
imediata. Em resumo, Faure faz toda uma confusão te~rica
para deduzir que a dominação do capital comercial - como

( 8) F a ure, C • ( 1978), p. 37
(9) Marx,' K. (1971), p , 192
( 10) Faure, C• (1978), p , 37
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forma de determinação daquilo que o produtor tem que pr~
duzir - significa predominância da fase formal: "é preci
so vender para comprar e comprar para venderll, e por con

" .< 11 )"seguinte, recorrer ao mercado."

Apesar desta passagem obscura, Faure conse
gue chegar a um ponto importante: são as necessidades de
reprodução ampliada do capital que definem as
da troca, troca esta que remete, portanto, as

condições
relações

de produção capitalistas. Aqui, o autor reintroduz os
personagens que afastara anteriormente: "deste ponto de
vista, o capitalista (como classe social) entra efetiva
mente como 'dirigente e chefe' do processo de produção i
mediato, - ('embora nao apareça a este n~vel especifico. o
capital social ordena o processo particular, não apode -
rando-se diretamente deste a partir de seu 'nterior',mas
efetivamente porque tem o controle real dos meios e da

, (12)finalidade (o produto) do proprio processo." Na rea
lidade, toda a critica que Faure pretendeu endereçar a
Marx, introduzindo o conceito de fase formal de transi-
ça6, esvanece-se, na medida em que procura justificar a
presença do capitalista apenas na circulação, enquanto
que, para Marx, isto está implicito. O capitalista -nao

,poderia existir apenas na esfera produtiva, ja que sua
origem é a esfera da circulação.

Felizmente, todo este emaranhado conceitual
não impede que Faure conclua que, nas formas hibridas
não encontram-se presentes, na sua devida 'pureza', as
figuras do capitalista e do assalariado (donde a concei-
tuação de hibridismo implicito); confundem-se proprietá
rios e produtores diretos, por exemplo: "É precisamente
nisto que consiste o processo de produção imediata - con
siderado no processo conjunt~ - e também" o processo do
capital. Pode-se portanto afirmar que o capital social

(11) Faur e, C. (1978 ), p . J 7
(12) Faure, C. (1978), p , 39
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'diri~e e vigia' o processo de"produção não capitalista
especificamente, mantendo-se na sUa 'periferia' - enten
dendo-se que, se periferia houver, ela não é em nada se
melhante a uma 'exterioridade' qualquer: trata-se de
designar aqui a articulação especifica de um processo
imediato ao processo social.II(13) Para" Faure, neste ca
so, o capital social e o capital mercantil, esfera da
circulação, da qual o produtor não especificamente ca
pitalista não consegue 'escapar', na medida em que deve
a "ela recorrer para vender seus produtos e comprar os
necess~rios ~ reposição daquilo que foi utilizado.

Dialeticamente portanto, e preciso com -
preender que a subordinação das formas h{bridas ao capi
tal se d~ através da dominação exercida sob~e elas pela
esfera da circulayão. Estas formas são igualmente 'lo
cus' da reprodução ampliada do capital, j~ que esta do
minação é parte integrante do processo conjunto de re-
produção do capital. Para Faure, ,e aqui que surge a re
lev;ncia da fase formal: todas as dificuldades desupe-
ração das formas hibridas, na produção agricola, deri -
vam justamente desta subordinação formal aO capital, a
pesar deste, ao nivel social mais amplo, poder subordi-
nar o trabalho de moao real, predominantemente. Tal ,

e o

caso da agricultura francesa, conforme nos explica, on-
de a produção d~-se essencialmente em bases onde estão
ausentes as características capitalistas, seja naS rela
ções de produção em geral, seja no próprio processo pr~
dutivo imediato. Mas, estas relações de produção são re
lações mercantis, que assumem certas 'modalidades' a
primeira, diz respeito ao abastecimento constante de
mercadorias ag~icolas para os centros urbanos; a segu,!!
da, refere-se ao fornecimento de força de trabalho para
setores outros que a própria agricultura. Ambas são po~
siveis em função da propriedade privada, que, histori-
camente estabelecida, favoreceu o surgimento das condi
çõ.s atuais para a submissão formal. Mas, Faure d~ nova
mente um pequeno passo em falso, pois afirma que, em

(13) Faure, C. (1978), p , 39
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sintese, "a submissão formal, como forma de dominação to
talmente liberada das relações especificas dos modos de
produção anteriores ao MPC, e deste ponto de vista, como
forma totalmente adequada ao MPC, na medida em que as r~
lações que a produzem e que a suportam são as relações

(14)capitalistas mesmas." (grifo nosso). O passo em fa!.
so consiste em afirmar que na fase formal não permane -
cem mais vestigios do modo de produção anteriores, e que
contraria frontalmente o conceito_ desenvolvido por Marx
e assumido pelo prÓprio autor, em primeiro lugar. Ade-
mais, a fase formal não é totalmente adequada ao MPC,
pois qüal seria então' Sua diferença em relação à
real, que Marx insiste corretamente em chamar de

fase
fase

especificamente capitalista, onde o próprio capital ,
e

o autor, e sujeito das relações de produção, gerando-as
conforme sua própria especificidade, livrando-se total _
mente (agora sim) dos vestigios de modos de produção an

,teriores. O capital realiza seu proprio ser na fase real,
enquanto que na formal, apenas começa a estabelecer as
condições para tal.

-'O que nao negamos e a validade da afirma -
ção da Faure, quando diz que "a especificidade desta es
fera de produção fundamenta~se na especificidade de mo-
do de dominação do capital" (esfera de produção agricola,_,(15)n.d.r.) ,o que justifica então a exist~ncia de uma
'questão agráriai• O fundamental agora é mostrar que lia
produção agrícola que provém do setor da submissão for-
mal é, como o conjunto da produção s6cial no seio de uma
formação social onde o MPC é o modo de produção predomi-
nante, regida ("dominada") pela lei de valor.,,(16) Faure
procura explicar que o fato da produção, na fase formal,
não exigir necessariamente a taxa de lucro médio de capi
tal é u~a ~xig~ncia da própria lei de val~r, a lei de ca
pital. "O essencial, por conseguinte, deve-se ao fato

(14) F aure, ,C.

(15) Faure, C.
(16) Faure, C.

(1978), p. 46
(1978), p , 49
(.1978 ), p , 85
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que esta lei exprime aS necessidades da reprodução das
condiç5es materiais e sociais de produção'~ Ao mes
mo tempo, deduz-se que a lei do valor d~ conta das con
dições de reprodução das formas hibridas, na medida em
que explica a reprodução global do capital, que
estas últimas. Na realidade, "é um unico e 'mesmo

inclui
movi-

mento que assegura a reprodução simult;nea do conjunto
das formas de produção, sejam eles especificamente capi
talistas ou não, precisamente porque a reprodução da
submissão formal surge como uma das condições da produ
ção social, e por conseguinte, como uma das condições

- . - . , - (17)da reproduçao das relaçoes SOC1a1S da produçao."

No sentido precisado pelo autor, a lei do
valor sofre transformaç5es na esfera agricola, onde as
relaç5es de produção não ,são predominantemente capita-
listas. Mais especificamente falando, isto se traduz p~
la apropriação de trabalho não pago por parte de outras
esferas de produção. Com efeito, a mercadoria produzida
sob relaç5es hibridas não participa da determinação de
tempo social médio, necess~rio ~ sua produção, embora
seja socialmente útil. Em outros termos, isto quer di
zer que o preço recebido pelo produtor nao SéO su-
fiei entespara pagar o valor integral ,da mercadoria, na
medida em que opera-se uma 'transferência' de valor p~
ra outras esferas. O próprio produtor agricola assume
os custos de sua reprodução como tal.

Dentro deste raciocinio, Faure invalida as
divis~es entre grande e pequena produção, ou entre ~sfe
ras de produção (agricultura e indústria), tradicional-,
mente conceituadas por outras esferas. Isto porque a
agricultura descaracterizou-se como setor de -produção
especifica, passando a fazer parte de um fluxo global
de produção, no qual constitui apenas uma fase interme-
di~ria. Esta situação de fato resulta igualmente da lei

(17) Faure, C. (1978), p , 88
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do valor, que, neste caso, representa a repartição do tem
po social m~dio de trabalho entre os v~rios ramos de pro-
dução. Na realidade, a única distinção que o autor admi
te ~ entre capital e trabalho, pois ~ o único medo de ex-
plicar o processo de exploraçio a que estão submetidos os
produtores do setor da subordinação formal, por
dos setores puramente capitalistas.

parte

Na agricultura, "tudo ocorre como se houves
(18)se efetivamente a fusão da propriedade e da posse" ,o

que caracteriza uma propriedade individual, não-capitali~
ta (a fusão da figura de proprietário e do produtor, ou
seja, uma unidade de produção baseada no trabalho fami-
liar). No entanto, não existiria uma pretensa dicotomia
entre proprietários capitalistas e proprietários não capi
tal~stas, pois estes últimos,mesmo sendo produtores, -nao
possuem uma autonomia para decidir sobre o que produzir,
como, quando, em que condições, fato este que ocorreria
efetivamente com o capitalista (dirigente e chefe de pro-
dução). A utilização dos meios de produção ~ socialmente
determinado, bem como o sobreproduto necessário a sobre
vivencia da familia e do produtor. Não se pode, portanto,
abstrair o processo de produção imediato, do constrangi -
mento imposto pela produção' social, em geral. No fundo,
tudo que o produtor-proprietário possui ~ a ilusão de Sua
autonomia, maS chega a ser colocado numa situaç~o de qua-
se proletário, submetido ~ determinação total de toda sua
atividade pelo processo geral do capital. Caracteriza-se
a "ausência do dominio de fato sobre a organização da pr~
dução", por parte do produtor ,direto. liA produção mercan
til simples -nao aparece mais como unidade de relação pr~
priedade-posse, mas de imediato como Sua separaçao. (... )
Todavia, a produção mercantil no MPC apresenta lundamen

,ta1mente - como tendência principal - um processo de pro-
dução que já ~ processo de auto-valorização do capital e
das relações de produção no seio das quais o produtor di
reto já ~ um quase-proletário, e sua força de trabalho u-

. d . ,,(19)ma quase-merca or1a.

(18) Fall-re,C.
(19) Faure, C.

(1978), p.
(1978), p ,

105
108



Neste sentido, todo o processo de difusão do
progresso técnico na esfera agricola apenas revela o cons
trangimento, a submissão a esferas mais desenvolvidas do
capital" como reflexo inclusive destas assegurarem a rea
lização de valor de seus produtos (agricultura como merCq,
do para a indústria, ou melhor, a reunificação destes
dois setores, num plano diferente daquele que os unia,
à época de sua separação). Faure observa corretamente que
i'éa submissão em geral que constrange o produtor a equi-
par-se, a adotar para a condução de seu trabalho, tal ou
tal norma técnica, em suma, a fazer suas todas as condi-
ções materiais que farão com seu produto contenha apenas
o trabalho necess~rio. Assim, ele é forçado a substituir
trabalho vivo por meios de produção, de modo crescente.
Não se trata de uma escolha por par e do produtor dire-
to. A aquisição dos meios de produção lhe é ditada pelas

I - .. - (20)re açoes cap1tal1stas de produçao." Em suma, o prod~
tor mercantil, inserido em relações formalmente subordina
das ao capital, ,atinge uma especie de etapa última, an-
tes de tornar-se um trabalhador livre qualquer, um prole-
t~rio do setor agricola.

Esta situação vale igualmente para os produ-
tores que cedem seu produto para agroindústrias, coopera-
tivas, etc. Na verdade, este produtor -nao é dono de seu
produto final, pois se nao alien~-lo, não poder~ reini-
ciar o ciclo produtivo. Um dos primeiros aspectos do des
dobramento da aparente unidade entre propriet~rio e poss~
sor evidencia-se no momento em que adquire meio~ de pr~
duçã~ como capital, e não como simples meios de trabalho;
este capital lhe é imposto, tanto em termos de grandeza
fisica, como sob seu aspecto qualitativo. Deste modo, Fa~
re conceitua o produtor como um quase-assalariado, seu es
tatuto de propriet~rio sendo meramente formal e sua remu-
neração correspondente "ao sal~rio pago por peça a domici

(21)
Ld o !! , conforme descri to por Marx. • Isto faz com que o
capitalista seja também dispensado das funções de vigil~n

( 2O) Faure , C• ( I 978 ), p. lO 9
(21) ~aure, C" ',<,19?(3), ,p.-(~~'

. ," .
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cia e supervisão do processo produtivo. A venda do prod~
to apenas encobre a venda da força de trabalho.

Podemos acrescentar que a ilusão da autono-
mia do produtor (no que se refere à decisão sobre a pr~
dução em geral) soma-se a ilusão de propriedade permanen
te, propriedade privada, .base necessaria do MPC. Faure
acredita que é justamente a partir deste aspecto especi-
fico·que se diferenciam o trabalhador livre, prolet~rio,
e o produtor nas referidas condições. A propriedade juri
dica de um lote de terra confere-lhe, formalmente, o es-
tatuto de pro~riet~rio, por mais que sofra o constrangi
mento das esferas em que predomina a submissão real do
trabalho ao capital.

Em termos de exploração, não se pode, como
o faz Faure, situar ambos - o proprietário formal e o
prolet~rio - no mesmo plano - a nao ser que tomemos uma
fração específica da classe oper~ria (a chamada ar~sto -
cracia oper~ria) que, por receber um certo 'quantum' adi
cional do produto social, a mais do que o necess~rio pa
ra sua sobrevivência, deixa de reivindicar a abolição
das relações de produção capitalistas. Tal é o efeito,
na esfera agrícola, de uma camada de produtores diretos
que, colocados sob a ilusão de possuirem formalmente uma
propriedade a de auferir em eventualmente um ganho ~upe-
rior àquela necessaria apen~s para a reprodução sua e de
sua família, apenas reivindicariam melhores relações de
troca com a agroind~stria, como forma de resistência a
proletarização rural, e configurando uma camada de "ari~
tocracia" do proletariado rural. A importância estratégi
ca de tal camada torna-se evidente na questão do contro
le dos fluxos migratórios e, de certo modo, da magnitude
do exército de reserva que o capital pode sustentar.
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4.2. ConseqUências economicas da submissão
formal dos produtores diretos

Para Faure, quatro Sao as conseqUências fun
damentais da situação descrita até aqui. A primeira ref~
re-se ~ exploração da força de t~abalho na esfera agric~
la, cujos trabalhadores acabam por participar da exp Lo ra
ção da força de trabalho nas outras esferas de produção
(através do processo de 'transferência' do valor). A se
gundamostra que o capital amplia sua base de extorsão
da mais-valia, e portanto, seu mercado interno. A tercei
ra diz respeito ~ formação de uma força de trabalho de
reserva, na medida em que certas condições forçarão o
produtor e sua familia a assalariarem-se. Finalmente, ,

e

necessário abordar a dissolução da unidade aparente en
tre proprietário real e propriet~rio formal dos meios de
produção.

A partir da an~lise que Faure efetua de ca-
da uma destas conseqUências, podemos deduzir alguns as
pectos importantes, sobre o peso da produção familiar nu
ma economia capitalista. O capital beneficia-se, sem dú
vida, de uma exploração fa~iliar que meramente subsis -
te, em condições miser~veis, j~ que representa forneci -
mento de trabalho gratuito, apropriado por outros ramos
de produção. Ou seja, o produtor ~ socialmente penaiiza-
do por, sua baixa produtividade, apesar de, em termos de
rendimentcs monet ário s,
ta a renda fundi~ria~

estar livre de onus que represen-
No fundo, este cede-a gratuitame~

te ao capital (vide a 'fórmula trinitária' de Marx, nes
te caso). No entanto, o capital beneficia-se igualmente~
uma propriedade familiar, altamente rentável, produtiva,
como a '~amilyfarm' norte-americana. Seu significado
em termos de não buscar a taxa de Lucro médio, nao ,conÊ..
titui senão uma vantagem para o capital social em gera~

'a,de ter num ramo~ de produção tão importante, uma cama-
da de proprietários que abre 'mão da renda fundi~ria, em
hora receba por seus produtos uma remuneração que pode
ser considerada adequada. A começar pelo'emprego de
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meios de produção mais caros, adquiridos como capital,
cujo custo ,

(ou,mas e repassado no preço final no Va-
lor) do produto, numa parcela maior do que no caso da
primeira propriedade familiar que acabamos de mencio-
nar. Na realidade, esta melhor remuneração tem uma fun
damentação histórica, que começa com a constituição,de
imediato, de uma camada de pequenos produtores, sendo
que no caso anterior, estes resultaram de ·uma fragmen-
tação de grandes extensões de terra (caso do Brasil,
por exemplo), de uma expropriação préVia, ou simples -
mente da ocupação (posseiros) de um lote de terra, cu
ja situação juri~ica rião foi regularizada pelo Estado.
Mas a relação de forças entre a camada de 'farmer s'
norte-americana e os produtores familiares no Brasil e
altamente distinta, revela diretamente graus diferen -
tes do estágio atual do capitalismo. O que importa re

,ter, por enquanto, e que o capital, nos dois casos. be
neficia-se de uma camada de produtores diretos, que
estão livres de pagamento de renda fundiária, ou, se
quisermos, ,que a cedem gratuitamente ao capital (a cus
to zero, portanto), o que desemboca no mesmo resultado.
O capital tem condições de abolir, em certas circuns-
t~ncias, entraves por ele mesmo criados a sua generali
zaçao, como modo de produçã6 dominante. O resultado
traduz-se pela formação de um campesinato, uma autê.!!,
tica classe média rural, que pode constituir ou nao.U-
ma reserva de força de trabalho, mas pode igualmente
beneficiar-se da existência desta (caso em que uma uni
dade familiar de produção recorre, temporariamente ao
trabalho ~ssalariado, assumindo as funções próprias de
um capitalista).·O que pode ficar doravante claro, é
que não existe uma contradição no fato do capital su~r
tar sustentar mesmo, uma camada de pequenos produto-
res camponeses, sejam eles ricos ou não, não importa.O
que não impede que todo o processo descrito por Faure
seja real, autêntico, na medida em que tais unidades
familiares.de produção podem ganhar uma autonomia rela
tiVa em relação ao mercado, mas não deixam de s of'r-e r ,
em última inst~ncia, as determinações que regem a di
nimica deste. A menção ~s relações de propriedade for
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mais é importante, justamente porque a nivel juridico es
ta~ são como que 'encobertas'

Em sintese, fazer com que a produção de mer
cadorias oriundas diretamente da terra não tenha um pr~
ço que inclua a rendada terra, tal é a finalidade que
se pode deduzir para a unidade familiar de produção, con
seqUência lógica da dominação das esferas mais desenvol-
vidas do capital. Poder-se-ia questionar, em que caso a
reprodução da força de trabalho fornece maior quantida -
de de trabalho não-pago ao capital, se no de uma unidade
produtiva do tipo Ifarmer; ou do tipo 'empobrecida '.Tal
indagação nos faz imediatamente recair no problema do de.
senvolvimento, pelo capital, de mercados para realiza -
ção do valor criado na esfera agroindustrial. Poder-se -
ia supor que, assim como a criação do trabalho livre era
mais adequada ao capital, a 'capitalização' da unidade
familiar talvez o seja. O que não quer dizer que estamos
na presença de uma estratégia planejada, lógica, elabora
da po~ um certo 'Sr. Capi~al', abstratamente concebido e
conceituado. No entanto, não se pode esquecer que, de
há muito, os capitalistas como tais, tornaram-se figuras
inúteis para'o próprio processo de capital. A própria t~
talidade do capital é que coloca tais encaminhamentos,
tais transformações, no fundo condizentes com o caráter
contraditório (dialético, melhor dizendo) do MPC: gener~
lizar a propriedade privada, ao mesmo tempo em que au-
menta a massa de mais-valia (ou que cria maior número de
proletários) necessária à manutenção de uma certa taxa
de lucro médio. A dialética destas relações não pode ser
superada definitiva e totalmente pelo próprio capital,
mas não deixa de expressar a totalidade do MPC, seja es
ta evidenciada por relaçõés em que o processo de traba-
lho está ~ormal ou realmente submetido ao capital.

4.3. Renda Fundiária e Formas Hibridas

, ,
A analise de Faure ficaria incompleta, se

não examinássemos o papel da renda fundiária na predomi-
n~ncia das formas hibridas, ou na sua manutenção. No Ca
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so em que o proprietário é o proprio produtor, sua repr~
dução nao exige nem pagamento de renda, nem obtenção do
lucro, nem mesmo da totalidade do salário (que por ven
tura obteria empregando-se em outra ocupaçao, como assa-
lariado). Esta ~ondição permite que apenas a reprodução
da força de trabalho seja assegurada, além dos meios de
produção, ainda que estes. possam sê-lo de modo apenas
parcial evsntualmente. Para o capital em geral, isto si&
nifica recuperar a totalidade do sobre-trabalho, poten -
cialmente equivalente ~ renda fundiária não paga ( mesmo
porque, o não pagamento da renda a terceiros isenta o
produtor de ameaças em geral). No fundo, é como se a pr~
priedade privada não existisse. O capital que adquire aS
mercadorias produzidas nestas condições barateia a repr~
dução da força de trabalho em outros setores, ou seja,
aumenta a massa de mais-valia absorvida. Livra-se do p~
gamento de renda absoluta e diferencial (o que não e for
çosamente o caso, como veremos adiante). A renda é des-

,truida e, pelo lado da circulação (venda das mercadorias
para o capital~ o capital apropria-se de um sobre-traba-
lho, ao mesmo tempo que faz com que os produtores conti
nuem a constituir-se numa fonte potencial de fornecimen-
to de mercadorias e de reserva de força de trabalho.

Para Faure, este processo aprofunda-se, o
que merece ser questionado. Não seria explicável a viabi
lidade econômica da produção familiar, como no caso nor
te-americàno, por exemplo. Faure inverte seu raciocinio,
em vez de ,considerar que o'capital tira proveito dos se
tores colocados sob a submissão formal, trata de
pretá-Ias como ~bstáculo~ aO avanço do capital.

inter
Faure

não ve como 'vantajosa' a predominancia da submissão
real n~ esfera agricola, mesmo com o não pagamento de
renda~ O que não implica dizer que este não
de renda represente uma articulação qualquer

pagamento
entre o

MPC e outro modo de 'produç,ão.Pelo contrário, serve para
reforçar - com o que concordamos - a unidade do MPC,pois
é fundamental que este assegure a reprodução das rela-
ções sociais prsdominantes, o que não passa necessaria-
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mente pela sua caracterização como relações submetidas
de modo real ao capital. A submissão fdrmal tamb~m ~
uma submissão ao capital. Só que, para o produto~ di-
reto, ampliar sua remuneraçao al~m do minimo necessá
rio, não melhora Sua condição social, dado que só pod~
ria alcançá-la atrav~s de ganhos de produtividade e
conseqüente modernização tecnológica, via cr~dito, pe-
nhor da safra, etc. Este processo somente aprofundaria
a dominação das formas mais de~envolvidas do
acelerando sua proletarização.

capital,

4.4. Alguns Limites da Análise de Faure

Um dos muitos m~ritos de Faure e justame~
te de mostrar que a problemática que abordamos situa-
se numa ~nica e mesma totalidade histórica, ~ modo de
produção capitalista. O que não exclui que seja marca
da por duas fases distintas, que se complementam, su
perpõem-se, atrav~s de relações diversas, como vimos
at~ aqu~. No entanto, o mesmo Faure confere um caráter
bastante conhecido e, porque não dizer, quase que for-
çado, de inevitável proletarização aos produtores fami
liares, sem se dar conta que estes agentes poderiam
muito bem assumir uma situação diferente (evoluindo p~
ra a condição de empresários capitalistas da agricultu
ra, entre outros), caindo portanto num plano estático
de análise. Apesar de restitui~ corretamente a noção de
totalidade do MPC, prende-se demasiadamente a suas ca
racteristicas mais gerais - indiscutivelmente bem ~ra-
tadas - que não permitem d~r conta de certas questões.
Uma delas, por exem~lo, crucial no caso da economia
brasileira, é o papel desempenhado pelo Estado neste
processo, pois Faure faz entend~r que o Estado está a
serviço do g~ande capital, o que constitui uma genera-
lidad~ demasiadamente abstrata e pouco clara, além de
nem sempre verdadeira. Embora prissamos assumir que O·

Jstado represente o~ interesses do capital em geral",
é preciso compreender que suas práticas também reves-
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tem-se de aspectos contraditórios com estes interesses g~
rais, apesar de estarem a eles submetidoi, do ponto de
vista de sua finalidade, ou seja, o processo de valoriza-

-çao.

,Neste sentido, parece-nos necessario ampliar
o escopo alcançado com a análise de Faure, no plano espe-
cifico das relações de produção e circulação, e nao mais
no da totalidade em geral, que acaba de ser exposto. Tere
mos que recorrer a abordagens distintas destas questões,
a começar pela necessidade de conceituação da figura cha
ve deste processo, a unidade familiar de produção. Se to-
dos nossos esforços devem convergir para a explicação da
viabilidade econômica da produção familiar, num sentido
mais completo do que aquele abrangido por Chayanov, temos
que fazer referência.~ especificidade das relações entre
esta figura e as demais que circundam-na, ao nivel dos
circuitos diversos que permeiam o capital. Trata-se de
situar o produtor familiar como produtor simples, de mer-
cadorias, e analisar o entrelaçamento provocado por suas
relações com o mercado. Como vimos, não basta dizer que
encontra-se formalmente submetido ao capital. Tal consta
tação não nos permite necessariamente explicar a permanen

•
cia destas unidades produtivas, Caso contrário o MPC se-
ria estático como totalidade, quando na verdade, chega a
poder criar inclusive este tipo de unidade produtiva, na
sua fase mais avançada (a submissã~ real). Ou seja, nos
casos em que não houve historicamente, como no continente
europeu, um processo de expropriação dos camponeses, como
explicar a viabilidade econômica (isto ~, a sobrevivência
economica, em termos favoráveis) da produção familiar sob
o capitalismo? Ademais, que particularidades devemos le
var em conta no caso especifico e presente da agricultura
brasileira, mais precisamente das regiões .localizadas no
Sul do pais, as mais desenvolvidas do ponto de vista capi
talista?

Vários autores procuraram des~nvolver esqu~
ma~ teóricos suscetlveis de dar conta. desta e de outras
questões. rmormente quando transpostas para pa1ses em de-
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senvolvimento, como e o caso do Brasil. Este grupo de au
tores, que examinaremos agora, faz, direta ou indireta -
mente, uma referência a Chayanov principalmente pela in
fluência dos trabalhos deste nos meios acadêmicos norte-
americanos, origem do referido grupo. Seria provavelmen-
te pouco proveitoso colocar em evidência as· criticas
ao modelo de Chayanov, na medida em que o mesmo consti-
tui um ponto de partida necessário, neste tipo de estu
do, conforme vimos no CapI~ulo I~ Tampouco se trata da
'crItica pela crItica', mas de retomar elementos que nos
permitam alcançar uma compreensão satisfatória da perma-
nência da produção familiar em geral, no capitalismo de
senvolvido, e na agricultura brasileira mais especifica-
mente.

Outra caracterIstica notória dos trabalhos
que Sao examinados adiante, é sua ligação com conceitos
ou categorias de cunho marxista, sem pretender todavia
a qualquer ortodoxia em relação a esta linhagem. Pelo
contrário, a intercalação teórica justifica-se a partir
do momento em que suscita, potencialmente, um quadro de
referências teórico mais completo,do qual procuramos dar
conta, nos seus principais aspectos.

4.5. As Colocações de Bernstein e Hedley

Bernstein tenta desenvolver um esquema ana
1Itico adequado ao continente africano, onde nota a pen~
tração de relações capitalistas de produção, frente a
vestIgios de economia naturais, que não buscam atravé~
da sua pr~dução, obter qualquer 'taxa de lucro', mas sim
plesmente reproduzirem-se como tais. Ou seja, trata-se
de um conjunto de produtores, dispersos do ponto de vis
ta geográfico, mas que trabalha sob um regime de produ -
ção simples - produção mercantil simples, t~l como con
ceitua Marx no 'Capital. Afirma o autor que 'a produção
mercantil simples distingue-se da produção capitalista
por sua "lógica" de subsistência (com necessidade de re
produção apenas), oposta à lógica de apropriação e reali
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zaçao de mais-valia e acumulaç~a de capital. Por outro
lado, o produtor mercantil simples n~o é um proprietá-
rio, na medida em que mantém algum controle sobre a or
ganizaç~o da produç~o; a produç~o doméstica, embora 0-

,cupe um lugar definido na divis~o social do trabalho,
exclui qualquer desenvolvimento significativo da divi-
são do trabalho interna ao processo de produção (com
relação às empresas capitalistas), e portanto n~o pode
produzir o "trabalhador coletivo" no sentido de Marx .
A concentração espacial de camponeses,
não é equivalente à concentração social

d - '1' ,,(22)res na pro uçao cap1ta 1sta.

quando ocorre,
de trabalhado

° autor observa que a caracteristica de
não formar um trabalhador coletivo é determinante dire
ta da'debilidade dos camponeses em opor-se à domí.na ç ao
das ~elaç~es de produção capitalistas, quer do ponto
de vista econômico, quer do ponto de vista politico.G~
ralmente, ao formar uma cooperativa, abdicam implicit~
mente de Sua condição e tornam-se progressivamente
mais dependentes dos processos do capital.

Notamos que, ao contrário de Faure, Berns
tein não conceitua a 'ilusão da propriedade', no pl~
no juridico, como mero aspecto da relação social que
leva o produtor simples à proletarização, ou melhor,
a ser um proletário. ° fato de conservar um controle,
por menor que seja, sobre a produção, torna-o um qu~
se-proletárioJ o que diferencia inclusive o conte~do
de suas eventuais reivindicaç~es politicas (a este res
peito, parece-nos que Lenine exp~e claramente os limi-
tes das reivindicaç6es camponesas, e não nos cabe reto

, - .(23)mar esta d1scussao aqu1 .

Retomando Bernstein , encontramos uma a-
firmação fundamental: apos o estabelecimento das .cond í,

(22) Bernstein, H. (1979), p. 425

(23) Várias obras de Lenine abordam esta questão (cf.
Lenine, V~I. 1974, 1980, 1954 e 1971).
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ções para a produção mercantil simples (que, no fundo,r~
toma, a grosso modo, a análise de Rosa Luxemburgo sobre a

d· 't . - d . t urai (24 ) -a es rUlçao as economlas na uralS , a reproduçao
dos camponeses como tal não pode dar-se fora deste cir
cuito. ~Seria como dizer que o campones 'precisa' da prE.
dução simples: liafim de at-ender- suas necessidades mone-
tárias, a unidade familiar produz mercadorias que tor
nam-se, atrav~s do processo de circulação, elementos
materiais do capital constante e do capital variável. 1~25)
O que não ~mpede a produção de meios valores de uso, .p~
ra auto-consumo. Neste sentido, a quantidade de tempo
de trabalho dedicada a esta ou aquela finalidade e secun
dária, para Bernstein, embora, acreditamos que sua impo~
t~ncia derive justamente do fato dela ser mensurável no
tempo e no espaço, caracterizando uma agricultura
caPitalista(26J. O que importa ressaltar ~ que as

,pre-
rela-

ções do carnp ones com o capital existem tanto ao n Í v eL da
circulação, como da produção. Pois, para Bernstein, o
campon~s enfrenta custos de produção crescentes e rendi-
mentos decrescentes no seu trabalho, em função das pre~
sões exercidas pela agroindústria e por Causa da deteria
ração dos termos de troca entre agricultura e.indústria,
ou, entre mercadorias produz~das em regime capitalista e
sob 'produção simples'.

A este processo de pauperizaçao, Bernstein
acrescenta um outro fator de pressão, qual seja, o Esta
do, cujo papel ~ racionalizar (em termos capitalistas
a produção, qualquer que seja o mercado visado ( inter-
no ou externo). Não há escapatória para o campones, a
nao ser aumentar sua sujeição ~ intensificação do seu

(24) ~uxemburg, R. (1976). Cf. basicamente os capitulas:
liAluta contra a economia natural", "A introdução

da economia mercantil", ttA luta contra a economia
camponesa."

(25) Bernstein, H. (1979), p. 426
(26) Neste caso, referimo-nos explicitamente as formas de

renda fundiária pr~-capitalistas,.conceituadas· por
Marx (1976), no livro ITI, capitulo "G~nese da renda
fundiária capitalista". O que Marx procura mostrar,
essencialmente, ~ que o pagamento da renda em traba

'lho e em esp~~ie permite' separar~ no tempo e no esp;
ço, a parte do tempo de trabalho destinada ao exce -
dente,o que já não será possivel com a renda fundiá~
ria capitalista, paga em dinheiro.
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trabalho. Para o capital, este processo garante uma certa
6ferta de mercadorias, produzidas sob condiç6es por ele
determinadas, porém sem o ônus de custos administrativos
e de supervisão do processo produtivo.

,A resultante geral deste quadro e que a coe
~ist~ncia entre produção simples de mercadorias e produ-
ção puramente capitalista manifesta se simultaneamente
lado a lado, sob um regime de concorr~ncia, de disputa
Disputa, por parte dos camponeses, em aumentar SUa capac~
dade de auto-expluração (conceito j~ formulado por Engels
e Kautsky, conforme reconhece Bernstein), frente ~s exi
g~ncias impostas pelo capital. Tal din~mica configura um
processo de diferenciação social entre os camponeses, que
ilustra as desigualdades existentes entre varios deles. A
origem destas desigualdades deve ser explicada a partir.
das condiç6es que permitem que a riqueza acumulada pelo
c8mpon~s se transforme em capital, ou seja, passe a ser
acumulada, num sentido produtivo, para a aquisição de
meios.de produçãd. Trata-se em suma, de examinar as dife-
renças no consumo dos valores de uso e na sua acumulação,
além de Sua realização no mercado. Este critério leva o
autor a formular tr~s categorias d~ .camponeses: os campo-
neses pobres, incapazes de assegurar sua reprodução atra
~és da produção mercantil simples, por falta de condi-
ç6es materiais; estes constituem um proletariado rural,na

-medida em que, mesmo possuidores de um lote de terra, sao
obrigados a alienar sua força de trabalho sistematicamen-
te, em geral, para pagamento da prórpia terra. Camponeses
médios, que podem reproduzir-se cdm base em·relaç6es de
produção domésticas, porém sujeitos à instabilidade quan
to ~s condiç6es desta reprodução. Finalmente, camponeses
ricos, que por acumularem meios de produção, tendem ator

·nar-se capitalistas, empregando trabalho assalariado e
técnicas de produção especificamente capitalistas.

Deve ficar claro que esta diferenciação so-
cial resulta da intensificação das relações entre a pro~
dução simples e a produção capitalista. A unidade fami
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liar de produção sofre, neste processo, transformações
sucessivas que representam sua pr~pria superação, embo
ra tenha condições de, eventualmente, não submeter-se
a este processo. Cabe, então, analisar os interesses
especificos do Estado, em termos de capitalização des
tas unidades produtivas ou não, para ampliar a oferta
de alimentos, ou abrir campo para a realização de capi
tais oriundos da esfera 'industrial, financeira, etc.Po
rém, não cabe ao produtor decidir diretamente sobre o
aumento da produção de valores de uso para auto-consu-
mo', na medida em que isto diminui implicitamente, o
valor das mercadorias destinadas ao mercado, reforçan-
do seu 'auto-em~obrecimento' e Sua debilidade de acumu
lação.

Em sintese, a perspectiva que Bernstein
enxerga para estes produtores é da proletarização ine
vitável, pois nao conseguem subtrair-se à dominação do
capital, por mais que esta se expresse de modo direto
ou indireto. Justifica-se alegando que as mercadorias
similares àquelas produzidas pelos camponeses,
produzidas em condições capitalistas, fazem-lhes

mas
con-

correncia, rebaixando o valor de sua força de trabalho
(do camponês), dada sua limitada produtividade. O cam
ponês está subordinado à lei do valor tal qual con-
cluia anteriormente Faure, embora este último nao des
cortinasse' qualquer 'interesse' por parte do capital
neste sentido.

o que -nao fica claro .na anaLã se de Berns-
tein é o papel hist~rico desempenhado pela produção f~
miliar (ou camponesa, o que é idêntico para ele). Com
efeito, se considera que os produtores familiares pr,2.
prietários não são assimiláveis às condições dos prol~
tários em geral, isto não o impede de afirmar. que fi seu
trabalho é equivalente ao trabalho assalariado", ou se
ja" produz mais-valia, "embora em condições menos de-
terminadas que o proletariado," ja que o 'capital
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não assume os custos da supervisão do processo produtivo
(ou seja, -nao sobrecarrega-se com os chamados 'faux-
frais' da produção, ou pelo menos parte deles). Parece -
nos que o autor hesita neste mo~e~to de sua an~lise) j~
que não h~ relaç~es de trabalho assalariado no caso, em-
bora haja geração de mais-valia e "equivalência"
confuso, que presta-se ~s interpretaç~es mais
possiveis) ao t~abalho assalariado. O que entra

(termo
variadas
em con

tradição com a afirmação anterior, onde se dizia que,por
conservarem algum controle sobre a produção, os trabalha
dores do gênero não poderiam ser comparados a prolet~
rios.

Apesar de mover-se com dificuldade nesta
conceituação, Bernstein encontra uma explicação que
coerente com Sua linha de an~lise: o capital determina
as condiç~es de produção da unidade familiar, mas as ca

,
e

racteristicas desta lhe fazem obst~culo, pois pode resis
tir ~ dominação do capital, que não se processa de modo
planejado e homogêneo. Na realidade, o aprofundamento
da dominação do capital encontra obstáculos, mas vai tra
zendo ~stas formas de produção 'impuras' para um grau c~
da vez maior de 'pureza', em termos de relação capitali~
ta de produção. O capital não deixa de apropriar-se de

- ,um certo tempo de trabalho nao pago, porem encontra uma
resistência natural a este processo. O que faz Bernstein
recair na an~lise clássica da tendência inexorável ~ Pr~
letarização, reduzindo todo o processo a uma questão de
mercado para realização do valor produzido naS esferas
capitalistas, mercados que_vão sendo forjados seg~ndo a
necessidade mesma destas esferas, embora não necessaria-
mente de modo tão acelerado como everitualmente desejas -
sem,

(27) ,Hedley endereça a Bernstein uma critica
que merece ser ressàltada. ,Com efeito, mostra que naO
sao apenas quest~es como estas; de natureza puramente

(27) Hedley, M. {198l)
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"ecQnômicall (imperativos da lei do valor, em suma) que ex
plicam a resistência ao processo de I cornmod í tisation I por
parte dos camponeses. Estes fazem" valer padr~es de compo~
tamento social bastante especifícos, como a cooperaçao,as
relaç~es de parentesco e as próprias atividades de subsis
tência, de modo a conservarem, não isoladamente, mas en-
quanto grupo social, Suas caracteristicas originais, sua
autonomia. Ou seja, o processo de mercantilização que pr~
domina na transformação das unidades camponesas nao e o
único a intervir, existe um conjunto de variiveis que
pressionam no sentido oposto e, o que e mais importante
não derivam da existência de relaç~es de produção pr~-ca-
pitalistas. Hedley argumenta que a econo~ia dom~stica se~
pre existiu no
(ou seja, com

seio de um capitalismo em desenvolvimento
o MPC predominante), para o qual nao impor

que lhe faziam obstáculo,
tava especificamente liquidar formas antigas de ,Eroduçã.2.,

Como cooperaçao,
ção capitalista.

mas sim certas caracteristicas
auxilio mútuo, não relevantes na prodn-

As observaç~es de Hedley são valiosas, prin-
cipalmente se enquadradas no conceito de submissão formal
do trabalho ao capital, onde o trabalhador ~ forçado a
alongar a duração da jornada de trabalho. Isto fica cla
ro, por exemplo, quando o próprio Hedley menciona dados.
mostrando que a força de trabalho (no Canadá) tinha fre-
qUentemente que recorrer a empregos assalariados, de modo
a preservar a unidade dom~stica de produção como ta11 Do
mesmo modo, a unidade familiar de produção emprega traba-
lho -assaLar-La do com a mesma finalidade, ou seja, prese.!:.
var-se Como propriedade privada (mesmo ilusória), mas evi
tando a proletarização a todo custo. Hedley não diz, mas
a questão da Eropriedad~ como tal, atua neste caso como
determinante. Apesar de discordar de Bernstein quanto aos
fatores que explicam a permanência das unidades familia
res de produção, este autor acredita que· a persistência
destas unidades produtivas ~ ·um sinal claro de seu ~ará _
ter marginal e transitório, que reflete uma inabilidade
da maioria dos produtores em desenvol ver rel"aç~esde pr.2,
d~ção capitalistas.
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A nosso ver, a,contribuição de Hedley limi-
ta-se aos fatores citados, mas sua conclusão empobrece
a análise"pois sugere que os produtores são dotados,
de uma racionalidade tal, que pbdem escolher o regime de
prbdução a seu bel prazer '(familiar, capitalist~, quase-
cap'italista, etc), quando se pode afirmar que é o real
como um todo, que se lhes impõe, independentemente de
suas vontades individuais. A não ser no caso da expro
priaçio, e da consequente proletarização, indubitavelmen
te pe~ceptivel a um estudioso qualquer, maS, certamente
impe~ceptivel - em,termos teóricos - para o objeto do
p~~cesso histórico em questão.

4.6. A suplementação teórica de Mann e
Dickinson

"Além de Bernstein e Hedl~y recairem
camente nas explicações tradicionais e pouco convincen-
tes, sobre a perman~ncia da produção familiar, n~o apr.2,.
fundam suficientemente a nosso ver, a que~tão da produ-
ção simples como tal. Não basta constatar, ,

e p'recí.so ca
racterizar os desdobramentos, as implicações concretas
que se apresentam, a partir justamente das relações en-,
tre a produção simples e a produção capitalista, que coe
xistem no seio da mesma totalidade dialeticamente, o
MPC. Neste sentido particular, é necessário examinarmos
a trilha percorrida por Mann e Dickinson, n~ tentativa
de acrescentar certos elementos conceituais 'até aqui ma!:.,
ginalizados, nas análises que tivemos ocasião de ~etoma~
O mér~to maior destes auto~es é de não caracterizar, des
de o inicio de seu trabalho a persist~ncia dé unidade
familiar como uma "anomalia" no seio do MPC, mas como um
elemento que repres~nta um determinado m~mento de sua e
volução histórica, uma fase transitória dentro do ,pro-
prio 'modo de produção. Recorrendo a Marx de modo geral,

') ,estes autores afirmam que a produção mercantil doméstica
ea p~odução capitalista~ são assemelháveis por duas ra-
zoes: 1) amba~ visam a ,troca, e, 2) ambas proviçlenciam
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uma base para a acumulação privada. Porém, a produção mer
cantil doméstica (I'petty commodi ty produrt í.on!") caracteri
za-se pela unidade do trabalho e do capital, ou seja, o
propriet~rio possui seus meios de produção, e a familia
cons~itui a força de trabalho que necessita. N~o h~, no
entanto, uma relação capitalista pura, entre propriet~rio
e membros da familia, portanto, não h~ produção de
valia. J~, no capital propriamente dito, capital e

n'lais-
traba

lho são nitidamente separados, 'antag~nicos, havendo
relação de dominação do capital sobre o trabalho, que
se verifica na produção familiar.

uma
-nao

Ademais, a inserção histórica destes prod..!:!,
tores constitui, para Marx, uma fração da base necess~ria
a partir da qual emerge o capitalismo. Neste sentido, os
produtores familiares formam uma classe de transição, de
car~ter pequeno-burgu~s, sendo que a competição pela 'colo
cação dos produtos no mercado determinaria diferentes ta-
xas de acumulação, traduzindo-se pelo enriquecimento de
alguns, e o empobrecimento de outros, a grande maioria
ali~s. Paralelamente, produção ~oméstica e produção capi-
talista concorrem entre si, na medida em que a redução
do tempo de trabalho que pode ser obtida sob cada regime
de produção, barateia o produto final, graças à revoiução
constante nos meios de produção. A este processo de desen
volvimento geral do MPC, corresponde diretamente, na ou-
tra ponta do segmento, um processo de pauperização das u
nidades familiares, um processo de diferenciação de clas-
se dentro do campesinato, conforme conceituações posteri~
res a Marx mostrar~m (Lenine, Kautsky, etc.).

Mann e Dickinson não se satisfizeram com es
te quadro teórico, na medida em que a economia norte-ame-

·ricana constitui um aut~ntico desmentido - ou pelo menOS
uma interrogação significativa - desta vertente analiti-
ca, .Na realidade, a unidade familiar de produção capitali
za-se (ver os dados de Nikolitch, para maiores ilustra

- .)(28) t .t l' t .çoes. ,~em ornar-se cap~ a ~s ~, po~s pouco recorre

(28) Mann, S.A. and Dickinson, J.M. (1978)
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ao trabalho assalariado, mas lança -mao, tal qual os anti
gos· c~mponeses, do trabalho familiar, cuja intensidade ~
reduzida atrav~s da incorporação constante do progresso
t~cnico, que aumenta sua produtividade. Esta produtivid~
de ~ suficiente para assegurar a oferta de alimentos,sem -
que o capital precise assumir seu encargo. Ou seja,
controle capitalista da produção, na esfera agricola,
perfeitamente dispensável.

o
,
e

Os autores em questão procuram mostrar que
o exame mais acurado da agricultura norte americana tem
sido submetido a duas grandes ~ticas: uma primeira, que
baseia sua argumentação na superioridade da produção fa-
miliar, pelo fato desta organizar suas relações de prod~
ção de tal modo, que não tem por objetivo alcançar a ta
Xa de lucro m~dio do capital em geral. Esta superiorida-
de fundamenta-se numa certa capacidade de auto-explora -
ção, que se traduz por uma intensificação do trabalho,ou
por uma redução dos padrões de consumo, a um nivel proxi
mo da mera subsistência. Nesta vertente, conforme Mann
e Dickinson, incluir-se-iam Chayanov e seguidores mais
ou menos fiéis, como Thorner, Shanin e Kerblay(29). A
crtica que fazem Mann e Dickinson reside no fato desta
abordagem conceituar uma dualidade entre uma esfera de
produção submetida ~s leis gerais do capitalismo, e uma
outra (a agricola) isenta destas determinações, por mais
predominante que seja o MPC. Ademais, pode-se criticar a
pretensão de generalizar a hipotética superioridade da
produç~o familiar a outros ramos de produção além. da a-
gricultura. Seria então necessáriri explicar por que tal
superioridade não verifica-se efetivamente; além disso,
deveriam ser consideradas as diferenças entre todas es-
tas atividades produtivas, de modo a justificar a supe· -
rioridade da produção familiar na agricultura propriame~
te dita.

(29) Thorner e Kerbley são os editores dos trabalhos de
Chayanov, comentados no capitulo III,além de redigi-
rem uma apresentação geral de toda a obra. Shanin
publicou diversos trabalhos sobre economia campone-
sa, dentre os quais destacamos dois, a nosso. ver,os
essenciais (cf. Shanin, T. 1976 e ~9Bo).



A segunm abordagem caracteriza-se por um 'de
terminismo tecnológico', que explica a possibilidade da
produção familiar modernizar-se, -e nao ser capitalista
·portanto. O problema central aqui enfocado é o do tamanho
ideal da empresa rural, e o da tecnologia poupadora de
trabalho. Sem retomarmos toda a argumentação de Mann e
Dickinson, podemos dizer que as criticas que fazem a es-
ta análise são basicamente duas: por que empreendimentos
familiares e capitalistas coexistiram - e coexistem por
tanto tempo, sob condições tecnológicas diferentes? Por
que as unidades familiares não continuam a expandir-se, a
través do arrendamento de parte de SUas terras, ou atra -
vés da contratação de força de tra~alho assalariada, aqui
sição de novas terras, etc.? Por que não ir além do cham~
do 'ponto ótimo' e manter-se sempre com o mesmo tamanho
contrariando a lógica dominante na sociedade? Ou seja, co
mo evoluiria este 'tamanho ótimo', em que condições, sob
que limites?

Um ponto comum as duas abordagens é a refut~
ção geral da análise marxista, principalmente quanto a
questão rlos movimentos de centr~lização e concentração do
capital, tidos como inexoráveis, quando Marx apresentara-
os somente como ~endincias. Uma interpretação mecanicista
de Marx, acaba por marginalizar conceitos importantes,que
Mann e Dickinson vão justamente tentar retomar, alegando
que Marx·não tratou a agricultura como um todo monoliti
co, mas chamou a atenção para certos ramos de produção da
esfera agricola, fundamentando-se na lei do valor e na pre
dom.í nanc í a do MPC. Neste particular sentido, não' cab e pr~
curar as razões da ~obreviv~ncia da produção familiar na
sua pró~ria lógica de exist~ncia, mas nas exigencias da
produção capitalista. Será a natureza especifica de cer-
tos ramos da agricultura que fará com que seja não atràti
va para o capital de modo total.

É aqui que surge com maior destaque a contri
buição destes dois autores. Baseiam-se numa distinção que
Marx faz, no livro II de 'O Capital', entre tempo de tra-
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balho e tempo de produção. Com efeito,
lhq sempre é tempo de produção, isto é,

"o tempo de trab~
tempo durante o

qual o capital estaciona na esfera da produção. Mas a
( ~,rec1proca nao e verdadeira. O tempo durante o qual o ca-

pital permanece no processo de produção nao é necessaria
t t t· 1 (30) Omen e empo de raba ho." u seja, o processo de

produção de uma mercadoria pode perfeitamente comportar
fases durante as quais não h~ disp~ndio de força de tra-
balho, e portanto, criação da mais-valia; todavia, o ca-
pital não pode deixar. de sofrer esta paralização na sua
circulação, dado que ela é necess~ria ~ pr~pria produ~ão
da mercadoria. O capital apenas valoriza-se de modo mais
eficiente, por assim dizer, quando tempo de trabalho e
tempo de produção coincidem, isto é, quando o capital
não deixa de ser valorizado pela ação do trabalho vivo.
Neste caso, a produtividade do trabalho é necessariamen-
te maior, em relação ao tempo total .de produção. Mesmo
assim, o capital procura reduzir tanto o tempo de traba-
lho socialmente necess~rio ~ produção de uma ·mercadoria,
como o tempo de produção 'ocioso' I durante o qual não se
valoriza, ou tem que paralizar o processo de valoriza
çao.

Para Marx, esta diferença entre tempo de
trabalho e tempo de produção é fundamental, na esfera a
g~icola por exemplo. Dado que existem restriç~es de ca
ráter natural ~ redução do tempo de produção, .e que
certas culturas apresentam uma grande diferença entre os
dois 'tempos'. Pode-se inclusive considerar que o pro-
gresso técnico destinado a este set6r tem por objetivo
reduzir a diferença citada. Alguns destes esforços· tem
sido frustrados, mas, de modo geral pode-se deduzir que
o capital avança mais rapidamente nos ramos da produção

(agr1cola onde o tempo de.trabalho tende a coincidir com
o tempo de produção, sendo este globalmente reduzido. A-
nalogamente, a produção agricola caracterizada por uma

.(30) Marx, K. (1976), livro lI, p. 209



certa rigidez quando à possível redução do tempo de pro
dução e do tempo de trabalho mostrar-se-ia maispro~cia
a u~ avanço lento e demorado do capital, ou seja, a ma
nutenção de relações de produção não necessariamente Ca
pitalistas, sob Sua forma pura de assalariados, capita-
listase proprietários fundiários. Considerando-se ainda
que o progresso técnico destinado a agricultura é pr~
duzido fora dela, não e de espantar que ela se torne Ca
pitalista apenas de modo retroativo, em relação aos de
mais setores. O que explica, então, a reunificação en-
tre agricultura e indústria num patamar historicamente
superior àquele que assistiu a Sua separaçao.

Quanto as conseqUências desta análise so
bre o capital em geral, Mann e Dickinson procuram esta-
belecer Sua relev~ncia afirmando que, apenas quando es
tá concluído o processo de produção da mercadoria é que
seu valor pode ser realizado. Neste sentido, quanto
maior o tempo de produção, maior o período de imobiliza
çao (ou, de não-valorização) do capital, e maior o tem
po de que necessita para realizar o valor produzido. Is
to retarda o período de rotação do capital, contrarian-
do Sua necessidade imperativa, que é justamente a opos-
ta, acelerar este tempo de rotação. Quanto maior a rot~
çao, maior a velocidade com a qual novo capital será
posto em valor, maior a propria geração de mais-val~a
e portanto maior a taxa de lucro. É necessario supor,
neste caso; a taxa de exploração, a composiçao organica
do capital e a duração da jornada de trabalho, como
constantes, o que não invalida o raciocínio, caso qua~
quer um destes efemsntos variasse, dependendo do ~enti-
do da variação.

Na agricultura, o capital t~m ma~ dificul
dades para livrar-se das determinações da natureza, de
modo a acelerar o tempo de rotação do capital investido
em meios de prod~ção, mat~rias primas e força de traba
lho. É preciso considerar o processo global do capital,
ou seja, o processo conjunto de produção e circulação ,
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na medida em qUe Um retardo na realização do valor prod~
zido também pode frear a acumulação. Em certos Casos,
Onde o grau de concentração e centralização do
é elevado, o capitalista Pode exercer um controle relati
~ sobre um destes processos, de modo a garantir uma ce~

ta velocidade de rotação. Há Casos em que este controle
e impraticável (na produção familiar), descaracterizando

capital

a POSsibilidade de valorização do capital à taxa
de lucro, ou acima dela. POde-se incluir aqui o papel do
Estado - como o fazem Os referidos autores _ cOmo forne-
cedor de subsldios justamente para estes ramos da Produ-
ção agrlcola, onde a diferença entre tempo de trabalho e
de produção e conSiderável, e onde predominam relações
de produção não puramente capitalistas. A necessidade de
baratear o Custo ~e reprodução da força de trabalho, a-
través do barateamento da produção dos alimentos de base,
faz COm que o Estado, representante do interesse geral
do capital, assuma o ônus desta produção menos rentável,

média

mediante a transferência de capital de outros
pOr vezes.tornada compulsória, se necessário fôr,

- (manter a taxa de acumu1açao em certos n~veis.
setores,

Para

POdemos fazer um pequeno par~ntesis em rela
ção a análise de Mann e·Dickinson, Para referirmo_nos ao
caso do BraSil. Aqui, o Estado assume encargos determin~
dos na .E.roduçãoe na circulação, através de Politica de
crédito rUral que tem sido colocada em prática (esquemas
de crédito de custeio, investimento, AGF, EGF, etc). As
razões maiores Para isto derivam, em última
da particularidade de uma economia onde o desenvolvi.e~
to do capitalismo centroU_se na produção de bens de lu-
xo, fazendo Com que o Estado assuma os 'fauX-frais' da
produção nos demais setores. Ou seja, a acumulação preti
rita, realizada através da prod~ção dest~s bens não po-
ten~ializou ca~os de valorização do capital em outras
e.feras, submetendo. o Estado à realização destas tare-
fas, necessarias para a própria dinà~ica da produção de
bens de luxo (entendidos no sentido qUe lhes confereMarx) •

análise,



o aprof~ndamente da an~lise sobre tempo de
produção e tempo de trabalho mostra ainda que o pagamen-
to de renda fundi~ria não depende diretamente da diferen
ça entre ambos. Ou seja, a renda pode ser obtida median-
te um periodo mais ou menos extenso de rotação do capi
tal, ,

porem seu montante pode perfeitamente permanecer i-
nalterado, ji que ~ .determinado pela utilização do solo,
durante um ciclo produtiv.o qualquer. O mesmo ocorre com
o capital constante: quando o tempo de rotação fôr consi
derado longo, parte deste capital permaneceri ocioso, re
duzindo Sua participação no processo de valorização. Es-
tes dois pontos aqui citados representariam, para Mann e
Dickinson, uma dificuldade adicional para a penetração
do capital, caso este encontrasse alternativas de aplic~
ção mais favoriveis, especificamente quanto a estes as -
pectos.

Conv~m ressaltar ainda que, na esfera da
circulação, o cariter perecivel da mercadoria determina
diretamente a possibilidade de realização do valor, ou
seja, a produção capitalista interessar-se-ia com menor
evid~ncia por produ~os"cuja conservaç~o ~ mais dif{ci1
já que o risco de não-realização do valor aumentaria.Nes
te caso, ~ preciso ievar em"consideração o progresso t~~
nico que permite a cionservação destes produtos, aumentan
do assim o tempo durant~ o qual resistem ~ deterioração,
sem diminuir o valor neles contido.

Na realidade,. a questão do progresso t~cni
co mereceria uma atenção maior de "nossa parte, pois sua
intensidade na produção ou na circulação determina dire-
tamente o per{odo de rotação do capital, com as conse
qUências que isto traz sobre taxa de lucro, taxa de ex-
p1Qração do trabalho, etc.·Graziano da Silva(Jl) expli
ca·de modo conciso e correto, o significado do progresso
~~cnico na produção agr{cola capitalista: I'{ ••• ) O pr~
·gresso t~~nico, genericamente falando, atua sobre o de-

(31) Graziano da Silva, J.F. (1981), p. 26
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senvolvimento da produtividade social do trabalho de ma
neir~ a garantir um crescimento do trabalho excedente
em relaç~o ~o trabalho necess~rio. Assim, de um lado

·tem-se um aumento da taxa de mais-valia (em relaç~o ao
capital vari~vel) e tamb~m da massa total de mais-valia
gerada, à medida que cresce o capital global empregado,
como resultado da própria acumulaç~o. De outro, por~m,
permite-se um crescimento da composiç~o org~nita do ca
pital (medida em termos de valor) inferior ao crescimen
to de sua composiç~o técnica, dado que um volume mate -
rial dos meios de produç~o cada vez maior é posto em m~
vimento por uma mesma quantidade de força de trabalho.
Em outras palavras, o mesmo processo que aumenta a quan
tidade do capital constante em relaç~o ao vari~vel dimi
nui o valor dos seus elementos, em virtude da produti~i
dade acrescida do trabalho, o que se traduz num barate~
mento relativo dos elementos do capital constante em re
laç~o à sua parte variável. O progresso técnico, portan
to, da mesma maneira que se expressa pelo crescimento
da composiç~o org~nica e pelo aumento da produtividade
social do trabalho, atua como um meio do capital contra
por-se a tendência.declinante da taxa de lucro."

2 interessante notar que Mann e.Dickinson
fazem abstraç~o desta questio, limitando sua análise a
problemátita do tempo de rotaç~o do capital. Na verda-
de, a complementação faz-se necessária, inclusive para
não correr o risco de apreender a agricultura como se-
tor isolado em si, mas inserido no processo global da
reprodução ampliada do capital. Neste sentido, aohser
vaç~ode Graziano parece absolutamente correta, quanto
à importância do progresso técnico, tanto para a pro-
pria agricultura, como para o cap{tal em geral, pois \
fire~ a'queda tendencial da taxa de lucro representa uma
necessidade do capital em geral, ~odendo ser'atendida
neste o~ naquele setor de produção.· Cabe notar ainda
que, investimentos efetuados na eirculação de mercado-
rias ~~o s~o produtivos, na medida em que não contri
buem a criação de uma massa adicional de mais-valia, .em
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bora sejam necessários para abreviar a rotação do capi-
tal. Apesar de frear a queda da taxa de lucro via pro-
gresso t~cnico na produção, o capital reforça esta ten
dência ao multiplicar os 'faux frais' na esfera· da cir
culação.

Uma ressalva deve ser feita, no sentido de
mostrar que o raciocinio acima exposto sobre progresso
t~cnico ~ válido nos ramos onde desenvolveu-se u~a agri
cultura capitalista. Num setor de produção familiar,
a participação do progresso técnico mais intensivo con
tribui para a eventual redução da jornada de trabalho,
ou para um aumento da produtividade, fazendo com que a
familia gaste menor fração de seu tempo na sua própria
reprodução, e aumentando o excedente comercializável.N~
da impede, inclusive, que tal familia se dedique a uma
cultura altamente procurada em termos de mercado, elimi
nando o cultivo para subsistência, não visando
co a taxa média de lucro.

tampou-

Mann e Dickinson chamam a atenção para o
fato de que há uma tendência a se menosprezar a impo~
tância do trabalho assalariado temporário, nas unidades
familiares· de produção. Tais unidades não tem um contro
le total sobre esta variável, ou seja, não podem neces-
sa~iamente determinar quando~ como, onde e por que quan
tia devem assalariar parte de seus membros. Para o capi
tal em geral, esta situação configura um potencial de
reserva de força de trabalho, sempre à disposição, e
que pode ser mesmo sistemáticamente empregado, durante
certos periodo~. O fundamental qqui é que a unidade .fa-
miliar pode participar da demanda de trabalho assalavi~
do, de modo a alcançar certos padrões de subsistência ,

·ainda que o faça esporadicamente. Nos dois casoS - quan
do ela mesma assalaria parte dos seus membros, ou quan
do recorre ao trabalho assalariado - o tempo de traba-
lho pode não ter necessariamente uma natureza produti -
va. Vale dizer, além de suas atividades na produção pr~
priamente dita, a familia deve dedicar parte de seu
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tempo as atividades -nao produtivas (manutenção, comercia
lização, etc), de maneira a assegurar as condições nece~
sarias a realização da produção. O que ocorre é que tam
bém nas unidades familiares, como nas capitalistas, a
não coincidência entre tempo de trabalho e tempo de pro-
dução é fundamental para determinar as condições de de
senvolvimento e transformação destas unidades produtivas.
Os referidos autores pod~riam mencionar que, na agricul-
tira, determinadas atividades apresentam dificuldades em
submeter-se às êaracteristicas especificas do processo
de produção capitalista. Nos termos da periodização .do
MPC, a agricultura seria um ramo de produção que conser-
va peculiaridades prbprias de outros modos de produção
anteriores ao capital, sendo que este não conseguiria ne
cessariamente produzir as condições prbpriaB, riecess~
rias à sua reprodução,. tal qual o faz na ind~stria. Po-
der-se-ia dizer, nesta.l.inha de racioc:Í.nio,que.o capi
tal não consegue senão submeter formalmente certos ra-
mos da agricultura, embora possa submeter de modo
uma série de outros ramos, como.é sabido.

real

No caso da produção familiar, por exemplo,
a quantidade de tempo necess~ria à realização do valor
da mercadoria pode ser maior ou igual ao tempo de produ-
çao, ou de trabalho, caso esta ou aquela familia não dis
ponham de meios suficientes e qualitativamente adequados.
para venderem seu produto assim que estiver dispon:Í.vel
para tal. Uma agricultura fortemente alavancada no ,cre
dito subsidiado pelo Estado - como a do Brastl - est~ su
jeita a perturbações na distribuição dos produtos, pois
a comercialização é efetuada, em boa proporção, com em
préstimo~ dO'g6verno, que podem tardar a serem
dos. Pode-se dizer, no limitef qué a exist~ncia de uma
bolsa de mercadorias tem a função d~ agilizar a realiza-
ção do valor da produção (a tal ponto que 'negocia-se com
margens reduzidaS de certeza, sobre safras que ainda não
estão por iniciar~ o que atesta a necessudade do capital
aumentar o m~ximo poss:Í.velsua velocidadé de rot~ção, na
esfera da circulação também).
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Se a agricultura mostra-se um setor propi-
cio a subordinaçio meramente formal do trabalho ao capi
tal, o progresso técnico por si só não constitui uma ex
plicaçio.suficiente do menor grau qe desenvolvimento ~s
te setor (ou da não subordinação real do trabalho ao ca
pital, de modo predominante), Graziano fornece,
sentido, uma resposta pouco convincente: lIPode-se
sar simplesmente que, na agricultura, o caminho é

neste
pen

mais
dificil, devido a todas as particularidades que seacabou
de examinar. Ou de que é apenas uma defasagem históri -
ca, que o tempo se encarregará de sanar. Ao que tudo in
dica a resposta tem que ser buscada não nas barreiras
naturais que se antep~em ao capital, senão nos próprios
limites que esse modo de produção coloca para si mesmo
no seu desenvol~imento na agricultura. Não parece pos-
sivel, dentro do sistema capitalista, atingir um grau
de desenvolvimento das forças produtivas no campo que
se equipare ao da indústria. (...) Em resumo, ° que di-
ficulta o progresso técnico na agricultura é o proprio
capital; ou melhor, a contradição entre a necessidade
de desenvolver as forças produtivas e a impossibilidade
de garantir a apropriação privada dos seus benefi-

" 11(32) M t· t d 1"C10S. esmo pos erlormen e, quan o ana 1Sa a que~
tão da subordinação direta da agricultura ao capital,
Graziano não restabelece a dialética qu~ é essencial
neste movimento, pelo menos na sua totalidade. Ou seja,
de que ambas as formas· de subordinação do trabalho ao
capit~l podem coexistir, conforme demonstramos anterio~
mente. Quando Marx faz
senta alguns elementos

a análise deste processo, _ apre
• N (33)chave para sua compreensao

que apenas mencionamos agora, de modo a esclarecer o ca
ráter inconvincente da resposta de Graz.iano." Na submi~
são real do trabalho ao capital, o que subsiste é o ele
menta caracteristico da submissão formal, a saber, a
sujeição direta do processo de trabalho ao capital,
quaiquer que sejam os procedimentos técnicos empregados.
Ademais, a partir desta base, emerge um modo de produ -
ção especifico no que diz respeito não apenas a
logia, mas ainda a natureza e ~s condiç~es reais do pr~

Graziano da Silva,
Marx, K. (1971), p ,

J.F.
217.

(1981), p , 34
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cesso de trabalho que agora -sao nOVas. É o modo de prod~
çad capitalista. Apenas ent~o verifica-se a submiss~o re
aI do trabalho ao capital? Anteriormente, o mesmo Marx
explicara detalhadamente que, "o que é essencial na sub
miss~o formal é: ( ... ) nao existe nenhuma inovação no -'

,
proprio modo de produç~o: o Erocesso de trabalho
rola-se exatamente como antigamente, embora agora

desen-
este-

ja subordinado ao capital. Mas, como já o mostramos, de
senvolve-se, no processo de produç~o: 1) Uma relação eco
n~mica de dominação e de subordinaç~o, pois o capitalis-
ta consome doravante a força de trabalho, portanto diri-
ge-a e vigia-a. 2) Uma grande continuidade e uma inten
sidade do trabalho, assim como uma maior economia no em
prego das condições de trabalho. 11 Voltando ainda algumas
p';ginas, encontramos a tese fundamental: "é uma forma
(a subordinação formal - n.d.r.) que encontramos geral -
m.ente em todo processo de produção capitalista. Ela pode
coexistir como forma particular no seio do modo de prod~
ç~o capitalista plenamente desenvolvido,

- , . (34)nao e necessariamente verdadeira."

,mas a reciproca

Portanto, o proprio Marx .admite que o modo
de produç~o capitalista, por mais predo~inante que seja,
não deixa de conservar aspectos part~culares de modos de
produç~o anteriores o fundamental a ser posto em rele-
vo é que, a partir do momento em que o MPC é predomina!!.
~e, ele o é como totalidade, e Sua predominânCia expres-
sa-se justamente no fato de poder subordinar a si, de mo
do formal ou real, o processo de trabalho. Mas a -noçao
de que o MPC -e uma totalidade nao exclui que, no seio
d~ste, encontrem-se remanescentes de modos de produção
anteriores. Neste sentido, o esforço de Faure em demons
trar este caráter de totalidade é por demáis importante,
caso contrário corre-se'o risco de acreditar que o capi-
tal conségue generalizar a subordinação real, o que na
verdade njo ocorre. Tant9 é que determinados setores da

(34) Marx, K. (1971), p , 217
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produção conseguem subtrair-se de modo mais decisivo a
esta subordinaç~o, conservando muito mais característi-
Cas pr~prias de outros modos de produç~o do que assumin
do as do capital. N~o se trata ~ara o capital de remo -
ver apenas barreiras 'naturais', como coloca Graziano
da Silva acima. Estas barreiras o capital consegue in
clusive superar, via progresso técnico, etc. O que ele
n~o necessariamente opera ~ a subordinaç~o real de cer
tos setores, inclusive por uma raz~o hist~rica, demasia
do complexa para ser exposta aqui. ~1as a generalizaç ~o

da subordinação real implicaria no alcançar do limite
da perequação da taxa de lucro. Todos os ramos de produ
ção, com o mesmo 'grau' de progresso técnico (composi-
ç~o org;ncia), com a mesma taxa de exploraç.ão (eventual
mente), e assim por diante, ou seja, uma 'homogeneiza -
ç~o' da produção totalmente incompativel com os ,pr2.
prios imperativos desta. A desigualdade é intrinseca ao
capital, o que n~o impede que desigualdades inter e ln
tra setoriais sejam minimizadas ou ampliadas, na din;
mica da acumulaç~o e realização do valor criado p~la so
ciedade.

Se Mann e Dickinson t~m o mérito de chamar
a atenç~o para o problema da diferença entre tempo de
produç~o e de trabalho na agricultura, ressalvando tam
b~m que a natureza n~o constitui-se numa barreira para
o capital apenas neste setor, mas igualm~nte na ind~s
tria (entre outros) I não deixam de marginaliz·ar em pa!:.
te as conseqti~ncias desta problemática, ao nivel da ac~
mulação em geral (reprodução ampliada), ou ainda ao ni
vel de politic~s economicas que, implicita ou explicit~
mente, contribuem para que a ·agricultura não seja atra-
tiva para o capital. N~o basta d~~er que a exist~ncia
de uma grande diferença entre tempo de produção e de
trabalho constitui o principal obstáculo ao capital
(mesmo se ~ o pr~prio capita~ que o cria, como quer
monstrar Graziano(35~. Mesmo se levarmos em conta

de
que,

por dedução, o capital prefere manter-se nas atividades

(35) Graziano da Silva, J.F. (1981), p. 35



174 .

onde a realização do valor criado é mais garantida (es-
fera industrial), ja que h~ uma maior coincid~ncia en
t ' - (36)re periodo de trabalho e de produçao.

4.7. A contribuição de Friedmann

A constatação destes autores é passivel de
ser enriquecida, na medida me que lhe acrescent~mos al-
guns elementos, presentes nos trabalho de Friedmann,que
complementam melhor esta proposta alternativa de COln-

preensão da persist~ncia de relações familiares de pr~
dução num capitalis~o desenvolvido. (37) Esta autora
percorre um caminho inverso daquele trilhado pela maior
parte dos que estudamos até aqui. Ou seja, em vez de
preocupar-se com os obst~culos à produção capitalista
no campo, pergunta-se que aspectos da economia capit~
lista, em determinadas circunstâncias, facilitam a re-
produção das unidades familiares, especializadas em cer
tos produtos (e conceituadas como produção simples de
mercadorias)? Uma advert~ncia fundamental que faz a au-
tora, e com a qual concordamos, é que colocar em evidên
cia est a'srespostas não implica, de modo algum, dizer
que se trata de necessidades.do capital em manter a pr~
dução familiar, mas apenas de possibilidades.

Friedmann diz que duas são as caracteristi
cas b~sicas da produção familiar: esta é siMultaneamen-
te uma empresa, maS é também constituida por uma fami
lia, e tão somente por ela. Neste sentido, o objetivo
deste empreendimento é ass~gu~ar sua prbpria reprodução

(36) Nakano (1981), por exemplo, não concorda com esta
diferença, na medida ·em que a composição organica
do capital eleva-se, na agricultura, e como não há
exploração de trabalho assalariado, não h~ obten -
çao de uma taxa de lucro, ou de um rendimento Lden
tico ao lucro médio do ramo, caso prevalecessem
condições capitalistas de produção. Ademais, as ca
racteristicas do processo produtivo neste·setor im
pedem uma configuração assemelh~vel ~ produção em
linha, completamente determinada e controlada pelo
capital. Na verdade, a simple~ diferença entre te~
po de produção é suficiente, em si,para justificar
a não penetração do capital no campo.

(37) Tomamos dois trabalhos que julgamos bastante.repr~
sentativos das posições desta autora (cf.Friedmann)
H. 1979 e 1980).
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(através da produção e compra dos meios materiais para
isto), recorrendo também a uma força de tr~balho, que

- , , tnao e necessariamente a da propria fam11ia, nem preci-
sa tampouco ser assalariada. Os'produtores familiares
competem entre si pela absorção desta força de traba
lho adicional de que necessitam temporariamente (e es
ta necessidade pode perfeitamente ser sistemática, du
rante certos per{odos), e competem igualmente no mer
cado, caso seja preciso contratar assalariados. ames
mo regime de concorr~ncia vale para a aquisição de
meios de produção. Todavia, seja a compra destes últi-
mos, seja a de força de trabalho, pode ser evitada, me
diante o recurso a ajuda mútua, de caráter comunitário
(nota-se aqui, uma certa semelhança com a análise fei
ta por H~ley, que mencionamos anteriormente), num es
quema de cooperação espont~nea semelhante ao de uma
cooperativa, não tomada no sentido moderno do termo
mas no senido da necessidade de preservação da integr~
l~dade de um certo grupo social. O efeito geral deste
processo é de distribuir os custos entre os vários pr~
dutores, sendo que nenhum, por sua própria lógica que
é apenas a de Sua reprodução, teria razão para fugir
a este processo. Todos poderiam, a nosso ver, serem
considerados como uma grande empresa, onde se busca u-
ma determinada 'rationale' de alocação de recursos, em
função das condições objetivas e subjetivas que presi
dem a este processo. Logicamente, não estamos nos refe
rindo a uma empresa de tipo capitalista, apenas aos
primórdios da cooperação para o trabalho, sem outra fi
nalidade a não ser a de minimizar o custo social (~
portanto, o custo individual) 'da própria s~bsist~ncia.

Esta realidade quase· pictórica; que pod~
ria dar a ilusão de um vilarejo isolado numa regiao
qualquer, não verifica-se de fato, quando o MPC e pr~
dominante. Esta produção entretém uma série de rela -
çôes com os demais setores da produção de mercadorias
(produção capitalista), que Friedmann procura esclare

o.

cer, ~etomando o esquema clássico de Marx, e introdu
zindo algumas modificações, que nos parecém importan -



tes para esclarecer melhor justamente um ponto pouco ex-
plorado em geral.

Para Marx, a produção simples pode ser ex
pressa por C-M-C (mantemos a terminologia original empr~
g~da pela autora), onde C representa a mercadoria e M o
dinheiro. Neste esquema, D produtor troca sua mercadoria
por dinheiro ao vend~-la no mercado, dinheiro que ser~
empregado para a reposição dos meios de produção gastos
no periodo anterior, inclusive sal~rios evehtualmente p~
gos. Para Friedmann, este detalhe é importante, pois vai
permitir-lhe operar uma sub-divisão na fórmula de Marx,
onde o valor da mercadoria" na produção simples, e dado
por"C = F + L, sendo F, o valor dos meios de produção u-
tilizados e L, o valor dos bens de consumo necess~rios à
reprodução do fator trabalho. No caso da produção fami
liar, Friedmann acrescenta que L deve comportar o consu
mo da própria unidade familiar (Lh), além de uma deter-

·minada fração (Lw), quepagar~ a força de trabalho a ser
eventualmente contratada (sal~rios, em sintese). Conside
rando-se que os rendimentos monet~rios da unidade fami-
liar podem ser superiores aO valor do produto obtido
j~ que membros da familia podem assalariár-se em determi
nados per{odos - é preciso .conceituar este tipo de rendi
mento adicional, não colocado originariamente' por Marx
(que não preocupou-se especificamente com a produção fa
miliar)~ e que ser~ chamado de Lo.

Este detalhamento acaba por alterar a deter
minação do valor da mercadoria produzida nestas condi
çoes~ ademais, é necessario considerar o ciclo de vida
da familia, neste processo, pois a própria determinação
da contratação de força de trabalho não-familiar depende
diretamente da disponibilidade existente em termos de
membros da familia. Nota-se, de passagem, um aproveit~
mento impl{cito - e necess~rio - de um elemento de natu
reza demográfica, conforme o fazia Chayanov, embora de
modo diferente. A nova fórmula geral para o valor da mer
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cadoria sera então dada por: C = P + Lh + Lw,
valor da mercadoria, tal qual no circuito da

onde C e o
produção

simples, classicamente conceituado. Enquanto a força
trabalho familiar fôr suficiente, Lw será nulo e C

de
,sera

apenas determinado ~ela renovação dos meios de produção
e pelas necessidades de consumo. O rendimento (y) da fa
milia, pode ser representado como segue: Y = Lh + Lo. As
sume-se logicamente que os membros da família não irão
trabalhar fora da propriedade familiar, quando sua pre -
sença fôr necessária. Assim, com as variantes que a si
tuação pode apresentar, em term6s de necessidade de con
tratar força de trabaiho não-familiar, ou poder dispe~
sar certos membros para assalariarem-se, pode-se dizer
que quando Lo for maior que zero, então Lw será forçosa-
mente igual a zero, e inversamente. A reprodução ampli~
da dependerá do rendimento da unidade. Combinando-se a
fbrmula do produto com a do rendimento, temos que:
Lh = C - P - Lw = Y - Lo. Ou ainda, Y = C - P - Lw + Lo.
Como se nota, o comportamento da fbrmula está diretamen-
te ligado ao ciclo demográfico ·da familia. Na sua primei
ra fase (ou seja, quando toda a familia trabalha na pro-
dução), Lo = O, e Y = C - P - Lw (supondo que seja nece~
sário contratar trabalhadores assalariados). Na segunda
fase do ciclo demográ·fico, quando as crianç as, outrora
não empregadas para a produção em função de sua baixa i-
dade, entram em idade de produzir, temos que Lw = O· (com
pensando a inclu~ão de Lw na primeira fase do ciclo) e
Y = C - P + Lo (já que estes novos membros produtivos p~
dem assalariar - se; sem que isto implique na necessida-
de de contratar trabalhadores, cOQforme suposição acimal
Se houver uma terceira fase no ciclo, estão esta será e
quivalente ~ primeira (na 3ª fase, alguns membros da ta
mili~ abandonariam a unidade produt~va, por motivos di-
versos), onde o rendimento é dado apenas pelo produto ob
tido, deduzidos os gastos com os meios de produção e e-
ventual utilização de trabalho assalariado.
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,O fundamental neste esquema e que, numa cer
ta regiao, os ciclos da familia podem intercalar-se com
diferentes ciclos de outras familias, fazendo com que
alguma~ careçam de m~o-de-obra, outras tenham-na em ex-
cesso, formando um 'mercado' de trabalho para a m~o-de-~
bra familiar. Mesmo que esta seja contratada e paga por
uma certa quantia (monet~ria ou n~o), n~o representa uma
alteraç~o da produç~o simples de mercadorias. A funç~o
deste mercado de trabalho familiar seria de compensar as
perdas originadas pelo momento do ciclo familiar atraves
sado pela unidade de produç~o. Faz-se necessário supor
que o conjunto destas unidades trabalha sob condiç~es a
grosso modo iguais, tanto em termos de tamanho da ,pro-
pria familia, como de fertilidade da terra, disponibilida
de de meios de produç~o (relativamente homogêneos, do
ponto de vista"tecnológico). O crucial é que o assalari~
mento, nestas condiç~es, não representa a subordinação
dos produtores ~ lei de valor de modo direto. Conservam
estes todas as peculiaridades que julgam necessárias,
isto é, podem escolher, influir decisicamente sobre o
próprio processo de produção. Os salários ganhos pela u-
nidade familiar de produção serviriam para aumentar o
rendimento da familia como um todo, e nao para a mera
subsistência, como ocorre com o proletário. Simultanea -
mente, esta dinâmica de relaç~es de produção produz e r~
produz as unidades familiares, e os trabalhadores de que
necessitam. A pressão decorrente do ciclo familiar faz
com que a reprodução ampliada não implique necessariame~
te a capitalização da unidade familiar. Ademais, como o
assalariamento dos membros da familia pode ocorrer como
simples "compensação de perda de rendimento com a produ-
ção, então não há acumulação do excedente, e sim manu
tenção dos mesmos padrões de consumo. Vale dizer, a acu-
mulação torna-se esporádica, o assalariamento também.

Para a autora, no setor da produção sim-
pIes, esta dinâmica leva a um aumento da concorrência en
tre as unidades produtivas, tornando-as suces~ivamente
mais produtivas, embora não procurem transformar- se for
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çosamente em empreendimentos capitalistas. o que -nao 0-

corre com a produção capitalista, onde a centralização
e concentração do capital reduz a concorrencia (noção
com a qual não concordamos, na medida em q~e uma redu _
ção do número de concorrentes - empresas - não implica
numa redução da intensidade da disputa pela mais-valia
criada na sociedade, pelo contr~rio).

Não podemos tomar o conceito de reprodução
ampliada de Friedmann, como sendo o conceito
cl~ssico, pois no Caso da produção familiar,' a

marxista
,propria

reprodução ampliada ~'espor~dica,. O que não exclui que
o estabelecimento familiar venha a reduzir seu tamanho,
por causa de fatores diversos, ou a ampli~-lo via recu~
so ao cr~dito financeiro, por exemplo. Toda Sua peculi~

-ridade reside justamente no fato de que nao necessita o
bedecer aos imperativos do capital, podendo no entanto
v~ler-se de estrat~gias prqpriamente capitalistas de a
tividade. Seria fundamental, por exemplo, analisar a
relação de troca entre o setor da produção familiar e o
setor capitalista industrial, de modo a conhecer justa
mente at~ que ponto a produção familiar suporta o enca-
recimento dos insumos produzidos sob condições capita -
listas. Neste caso, seria necess~rio considerar as di
ferenças acima negligenciadas, em termos de fertilidade
do solo, etc, pois tais diferenças implicariam em con-
d~ções mais ou menos vantajosas para um processo de con
centração e centralização do capital, mesmo no
da produção familiar.

setor

Existem algumas questões que a autora nao
chega a esclarecer, e que nos parecem,'importantes
complementar este,quadro te~~ico de refer~ncias,

para
cons-

truido ao longo do trabalho. Na medida em que coexistem
pressõ~s de natureza diversa sobre a unidade familiar
(demográfia e econômica,
d í t· -,) (38) d . t' .1S 1nçao ,'po emos supor que o cr1 er10

ainda que seja discutível esta
predomi -

()8) Oliveira, F. (1977), in. liA economia da •.." onde
explica com clarez~ as relações entre população e
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nante na alocação dos fatores produtivos seja a minimiza
ção da auto-exploração, em primeiro lugar, vindo a se-
guir, a possibilidade de expansão ou de melhoria da qu~
lidade dos fatores (m~quinas, equipamentos, instalaç~es,
etc). Prevaleceria, neste caso, uma 'rationale' de fundo_.
economico, entravada pelas press~es do ciclo demogr~fi -
co. Ocorre que, mesmo nestas circunstâncias - com est es
objetivos - as condiç~es para a minimização da auto-ex -
ploração 'não são determinadas única e exclusivamente p~
la unidade familiar, mas passam pela relaç~es mercantis
que mant~m com os setores capitali~tas da economia, ge-
ralmente os que produzem insumos e bens de consumo cor-
rente, não passíveis de serem obtidos pelo próprio traba

(38) Continuação. modo de produção, baseado na teoria
marxista, q~e julga incompleta a este respeito (ve-
ja-se.o capitulo 5: "A produção dos homens: notas
sobre a reprodução da população sob o capital"),Por
seu lado, Geraldo HUller procura mostrar de que mo
do o Estado participa diretamente dos fluxos migra-
tórios de trabalhadores, regulando a formação do e
x~rcito de reserVa e de um mercado de maõ-de-obra
"Assim, não são barreiras de corte demogr~fico que
obstaculizam ou facultam a criaç;o de um mercado de
mão-de-obra, mas determinadas relaç~es sociais mer
cantis-capitalistas, gerais e regionais, que organi
zam o contingente populacional trabalhador e não
trabalhador, que estão na base da mão-de-obra cons-
tituir-se em problema." (in: Estado, estrutura agr~
ria e população - ensaio sobre estagnação e incorp~
ração regional - Petrópolis, Editora Vozes, '1980) .
Num trabalho de natureza mais empírica, como o de
Merrick e Graham (1981), encontramos expressa a n~
cessidade de um planejamento populacional a longo
prazo, condicionado essencialmente pela qualidade
do ambiente em 9ue nascem as pessoas, de modo a a~
segurar um declinio da taxa de mortalidade infantil.
Estas indicações tem a finalidade de evidenciar que
qualquer an~lise sobre população tem que passar, ne
cessariamente, pela an~lise das relações de produ~
ção que presidem ~ estrutura populacional~ Tal aS-
pecto ~ rel~gado a segundo plano, por exemplo, na
obra de Chayanov.
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lho familiar. Ou seja, a totalidade do capital é a deter
minante maior do modo pelo qual a familia relaciona-se
com os setores capitalistas, sejam eles de produçio ou
de circulaçio. Na realidade, o assalariamento, mesmo es-
por~dico, de parte da familia, é uma condiç~o necess~
ria - tornada necess~ria pelo próprio capital - porque o
mercado, onde deve realizar-se o valor das mercadorias
produzidas pela familia, provoca a deteri6raçio dos pr~
ços pagos a sua produç~o. Esta deterioraç~o resulta da
existência de relações capitalistas desenvolvidas nos ra
mos direta ou indiretamente ligados ~ esf~ra·agricola
Pode inclusive ocorrer que o assalariamnto da familia to
da seja necess~rio, ou da quase totalidade de seus mem
bros, de modo tal que a própria exploraç~o familiar dei-
xa de ser cultivada, trabalhada, provocando uma diminui
çio.nos rendimentos globais (já que nada garante que a
remuneraç~o da força de trabalho familiar num mercado ca
pitalista seja equivalente ao seu valor, comparada na
própria produç~o familiar).

O modelo de Friedmann e importante na medi
da em que coloca em destaque os limites de sua ,propria
validade, ou seja, os limites da sobrevivência da produ-
ção familiar, bem como as razões de sua permanência. A
única garantia que esta poderia efetivamente ter adviria
necessariamente de uma politica econ~mica especifica,que
planejasse as condições para tal, a começar pela relação
de trocas entre este setor de produção, e a produção ca
pitalista (detalharemos esta questão no capitulo seguin-
te). Na verdade, Friedmann propõe ·algo de bastant.e assi-
mil~vel ao modelo neo-clássico da concorrência perfeita,
embora sua generalização aos demais setores seja, de par
tida, assumida como impossivel. Sua realizaç~o (~o mode-
lo de F~iedmann) seria possivel numa economia onde todos
os ~etores se encontrassem nas mesmaS condições, hipót~
se, no limite absurda, .em .função dos imperativos da valo
rização do capital. Por outro ·lado, este aspecto do mode
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lo neo-clássico é superado, na medida em que a autora r~
corre ao conceito de produç~o simples, acrescentando-lhe
os desdobramentos vistos acima, que permitiram detalhar
melhor as diversas hip6teses sobre o rendimento monetá -
rio da fam!lia, guardando-se "em mente que a confirmaç~o
de tais hip6teses não atesta da necessidade do capital
produzir os tipos de rela~~es de produç~o implicitas.

o que Friedmann logra como resultado princi
paI é uma integração conceitual entre Chayanov e Marx,
mantidas as precauç~e~ necessárias. As caracter!sticas
básicas da produção familiar foram mantidas, mas pas-
saram a ser enquadradas no quadro maior da produção de
mercadorias, produção simples, que supera as ambiguida -
des existentes na análise de Chayanuv. Supera no sentido
de colocar em evidência os limites da produção familiar
que, em última análise, s~o oriundas de suas articula
ç~es/relaç~es com os setores capitalistas~



CAPíTULO V

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A AGRICULTURA BRASILEIRA

5.1. Introdução - Análise do dados do
PERSAGRI

De todas estas análises apresentadas at~ a-
qui, deduzimos concretamente as condições de perman~ncia
da unidade familiar de produção numa economia capitalis~
ta. Retemos os aspectos fundamentasis das propostas .de
vários autores, julgando alcançar uma compreensão das for
ças sociais atuantes na prOblemática em questão. Podemos
dizer que, a partir de cada uma das contribuições analisa
das, nosso objetivo de formular um quadro teórico de refe
rencias aproxima-se de sua concretização. Com efeito, es
ta formulação mais completa deve passar pelo crivo do
real, no presente caso, a agricultura da região Sul do
Brasil. Trata-se, portanto, de examinarmos a validade ex
plicativa dos conceitos expostos até aqui, a partir da a-
nálise das condições de perman;ncia da produção familiar
na região mencionada, o que ~ feito neste capitulo. Não
pretendemos esgotar todo o rico potencial que a realidade
da agricultura naquela parte do Brasil apresenta. Pelo
contrário, teremos que manter-nos aO nivel de trabalhos
já realizados, de maneira a examinar o modo pelo qual
foi apreendida at~ aqui a questão 9a produção familiar no
Brasil, para certos autores, que consideramos os mais re-
levantes neste.campo de trabalho. A discussão que segue
desembocará fatalmente na apresentação da unidade
liar como elemento integrante de uma proposta de

fami-
politi

ca econ~mica~ ~nico modo de verificarmos justamente a Va
lidade de nossas hipóteses.

Na realidade, o desenvolvimento do MPC nas
fronteiras nacionais coloca, tpara a esfera agr1cola, a

necessidade de um processo de desenvolvimento que r-e duza
a descapitalização deste setor, mediante um projeto de p~
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litica economica certamente distinta daquele que tem si-
do adotado até o momento, e que repassamos em algumas o
casiões nos capitulos anteriores. Em última análise, di
zer que o MPC admite formas não' capitalistas de produção,
como a produção familiar, significa rec~nhecer a'viabili
dade de permanência desta última, inclusive como neces
sidade do MPC. Esta 'necessidade' passa, logicamente, p~
las determinações do MPC no plano internacional. Cabe-nos
advertir, todavia, que não é nosso propósito examinar a
inserção do Brasil na atual divisão internacional do tra
balho, o que fugiria a nosso objetivo, estabelecido no i
nicio deste trabalho.

Apenas mais ,recentemente e que estudos teó
ricos, visando especificamente analisar a produção fami-
liar no Brasil, vem sendo desenvolvidas de modo mais am
pIo. Isto significa, de imediato, que deparamo-nos com
dificuldades de caráter bibliográfico, por assim dizer,
na medida em que a problemática da produção familiar tem
sido relegada a segundo plano, para emergir novamente,
quando a politic~ econômica que tem sido posta em práti
ca para a agricultura, passa a ser objeto de criticas
dos mais variados matizes.

Tais criticas tonam ; geralmente, como {perl..2.,
do de referência inicial, meados da década de 50, quando
esboça-se com maior nitidez o conjunto de caracteristi -
cas de um novo padrão de acumulação de capital no Bra
sil, assentado sobre o desenvolvimento industrial, sen-
do que a agricultura joga Um papel especifiCO neste pro

A "I' d F dOI" d" t (lTcesso. sana l.ses e . e l.vel.rae emal.S au ores
sobre esta questão são bastante ricas, em termos expli
cativos, e não nos cabe retomá-las aqui~ Nossa intenção,
conforme dito acima, prende-se ao terreno mais restrito
da produção f amí.Lfa.r,'na região Sul,a mais desenvolvida
do ponto de vista capitalista.

(1) Olivera, F. (1977) - "Critica
Cardoso de Me-llo,.J .M. (1975)

" ., Sorj, B.
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Todo o esforço teórico realizado nos capit~
los anteriores, permitiu-nos deduzir que a viabilidade
da perman~ncia da produçio familiar est~ condicionada
dialética das relações de produçio capitalistas. Ou

a

se-
ja, a evoluçio deste modo Qe produçio verifica-se em
duas fases distintas - a fase de submissão formal e a Ia
se de submissão real do trabalho ao capital - que consti
tuem fases de uma mesma totalidade, o próprio MPC. As ca
ractéristicas respectivas de cada fase foram enunciadas,
com maior ~nfase na fase de submissão formal, já que o
trabalho na produçio familiar, por conseVar caracteristi
cas de urnaprodução não capitalista, nela inserir-se de
modo bastante claro. Por outro lado, colocamos em evidên
cia que os limites a esta produção familiar são limites
oriundos da totalidade histórica na qual insere-se, o
MPC, na medida em que este é o modo de produção predomi
nante. Estes limites ~ produção familiar são examinados
a partir da diferença entretempoda p-odJçro e tempode trabalho
mas, especificamente, através das relações entre os cir
cuitos da produção simples de mercadorias e os circuitos
da produçio capitalista.

O que marCa o conjunto da grande maioria dos
estudos empiricos sobre a agricultura brasileira é uma
tendência a demonstrar como inviável a permanência da
produção familiar. Se podemos concordar, por exemplo,

, com Baudel Wanderley, quando afirma que "o car~ter capi-
talista da agricultura brasileira parece ser hoje aceito
pelos estudiosos da questão, e o debate feudalismo-capi-
talismo perdeu seu conteúdo pol~mico", não compactuamos
com autores como Graziano da Silva, entre outros,' para
quem a questão da capitalização 'do campo é lenta e.dolo
rosa (a tese da modernização conserv~dora), mas far-se
á inevitavelmente, tudo reduzindo-se a uma questão de
tempo. Com efeito, se a autora citada faz aquela afir
mação sobre o caráter capitalista da agricultura,

(2) Wanderley, M.N.B. (1979)
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~ eu sentido e justamente de mostrar que, e no seio
desta totalidade capitalista que são criadas e reproduzi-
das formas de produção diferentes "da relação definidora
do próprio capitaltr•

Os estudos empíricos que tem procurado carac
terizar a produção familiar - e portanto as condiç5es de
reprodução, implicitamente - chocam-se com dificuldades
de ordem metodológica e de natureza estatística, o
aliás não constitui nenhum fen~meno novo. (3) Um dos

que
tra

balhos mais complexos nesta área é, sem d~vida, o Projeto
"Evolução Recente e Situação Atual da Agricultura Brasi
leira" - PERSAGRI, do qual tomamos emprestados alguns da

• (4 )dos relevantes para nossa analise. Os autores elabora
ram um quadro de referências bastante abrangente, procuran
do caracterizar as várias correntes de estudo da agricu.!.
tura br~s~leira, com o intuito de fornecer um quadro am-
plo da atual estrutura deste setor, e das alternativas de
pOlítica econ~mica que poderiam ser formuladas, com base
nesta análise. A retomada de alguns pontos deste trabalho

-justifica-se pela riqueza de dados que apresenta, mas nao
significa necessariamente uma concord~ncia quanto ao
dro conceitual formulado.

qu~

Para os autores, a chamada 'industrializa -
ção do campo' - que se traduz na transformação da agricu~

,tura, enquanto setor produtivo, num mercado para maquinas
e insumos modernos produzidos pela indústria - provovou
profundas repercuss5es sobre a demanda de mão-de-obra. As
si, a introdução de inovaç5es técnicas em certos proce~
sos de produção agrícola, especialmente nos cultivos de
exportação, produziu um aumento considerável da sazonali
dade do emprego rural. Por outro lado, a expulsão dos an
tigos moradores, sobretudo em áreas de produção de café e

() Castro, A~C. et alii (1979)
./

(4) Para nossos propósitos recorremos principalmente aos
capitulas: 3 - Aspectos teóricos da pequena produção;4 - Formas atuais da pequena produção; 11 - O traba-
lho familiar na agricultura brasileira; 12 -'O traba-
lho assàlariado na agricultura brasileira; 1) - O tra
halho volante na agricultura brasileira.
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de cana (ex-colonos-parceiros e pequenos arrendat~rios _
moradores de condiç~o e sujeiç~o, foreiros, agregados
peoes, etc) ampliou a oferta de trabalhadores assalaria-
dos não residentes. Ambos·os movimentos, alidados a trans
formações na distribuição espacial das atividades e fato
res institucionais do tipo Estatuto do Trabalhador Rural,
intensificaram a utilização de formas de trabalho volan-
te,
dos

aprofundando e ampliando uma transformação que
anos 50.,,(5)

data

Esta longa citação fez-se necess~ria para
chegarmos mais rapidamente - sem prejuizo da qualidade

-ao ponto central de nossas preocupaçoes: a composiçao da
força de trabalho rural. Para os pesquisadores, "o oper~

-riado rural e as formas familiares de trabalho compoem
.( 6) -grosso modo, o trabalho social·no campo 11 ,o que nao ex

clui a presença de outros tipos de relações de produção
que, por não serem predominantes, não interferirão na con
dução de nossa análise. Nota-se que este ponto de vista
conflita, por e~emplo, com aquele manifesto por Graziano
da Silva para quem existe uma s~rie de formas que -nao
configuram uma relação de assalariamento puro, sendo in
clusive predominantes. Esta diferença ~ importante, na
medida em que, para este .a~tor, a não-predomin;ncia do

-trabalho assalariado abre terreno para justificar a nao
perman~ncia das chamadas formas hibridas, concluindo dire
tamente que o assalariamento na agricultura ~ inevitável
e generalizar-se-á em conseqUência, futuramente.

A presença de traba140 familiar na agricult~
ra brasileira pode ser atestada atrav~s de alguns dados,
sem pretensão de nossa parte em esgotar, do ponto de vis
ta ~mp{rico neste caso; a referida ca~acterização.~rilhan
do o caminho do PERSAGRI, temos que 80,2% do total do pe~
soaI ocupado na agricultura refere-se aos 'responsáveis e
membros não-remunerados da familia' (RMNRF), segundo °

(5) Castro, A. C.
(6) Castro, A. C.

et alii (1979), p. 167
et a1ii (1979), p. ~68
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censo de 1970, enquanto que, em 1950, esta taxa situava-
se na Casa dos 54,7%, registrando-se portanto um cresci
mento de 46,6%Ono periodo. Segundo os dados levantados
"a mão-de~obra familiar tem crescido proporcionalmente
as demais categorias de pessoal ocupado nos ~ltimos 25

o (7)anos" . O que não basta para caracterizarmos a unida-
de familiar de produção, em si.
definem-na do seguinte modo: "a

Na pesquisa, os autores
unidade familiar incorp~

ra o trabalho de mulheres e crianças. Sobretudo para os
menores de 14 anos, de ambos os sexos, a intensidade de
duração, produtividade e o próprio tipo de trabalho po-
dem diferir (e certamente diferem) do trabalho assalaria
do temporário, realizado majoritariamente pelo homem a-
dulto. Em termos de unidade de medida - hora de trabalho
em condições normais de produtividade e intensidade ,me
dia 0- o trabalho agricola não-mecanizad~ (usando porta~
to apenas a força humana) difere entre a unidade de pr~
dução familiar e a empresa capitalista, que utiliza as-

1 o. d ,,(8)sa ar1a os.

As relações com a produção capitalista
vistas sob tr~s ~ngulos, ou, formas de articulação.
primeira, a produção familiar constitui para o resto
economia um resevatório de ~rodução de subsist~ncia
mão-de-obra; na segunda, constitui-se como fonte de
serva de terras; na terceira, a produção familiar ~o

te integrante da produção capitalista, está diretamente
vinculada a ela, ou seja, seu processo de trabalho obe-
dece estritamente ~s determinações da produção capitali~
ta. O primeiro caso engloba, no essencial, a produção
de mercadorias básicas, co~o feijão, milho, mandioca, °e

sao
Na
da

e de
re-
pa!:.

animais de pequeno porte. Ocorrências do gênero manifes
tam-se ao redor das agroind~strias açucareiras nordesti-
nas, em antigas regiões de caf~ de Minas Gerais e são
Paulo, ou ainda nos sertões semi-áridos.o A função de re-
servatório de terras verifica-se nas regiões de frontei
ra agrico1a (Amazônia, Centro-Oeste). Vale ressalvar

(7) Castro, A.C.
(8) Castro, A.C.

et ali~ (1979) p. 168
et alii (1979) p.172



que, quando a frente pioneira sobrepõe-se a frente de ex
pansao, tende a reproduzir-se a estrutura. fundiária pr~
cedente na zona de expuls~o, configurando-se novamente
a grande propriedade (pecuária extensiva como atividade
principal, em geral) e o minifúndio (reservatório de
subsist~ncia e de m~o-de-obra). Casos como este -sao en-
contrados na produ ç ao de .arr-o z (Maranh~o) e nos projetos
de colonizaç~o (Rond~nia, Altamira). Adve~te o estudo
que, com o movimento de capitais industriais em direç~o
ao campo, a funç~o de reservatório d~ terras antes ocupa
da pela unidade familiar, desaparece.

o terceiro tipo concentra-se em áreas de
produç~o essencialmente empresariais, onde a unidade fa
miliar transforma-se, pelo maior contato com o mercado,
inclusive mercado internacional. Os exemplos mais. signi
ficativos são dados pela produção de soja (Rio Grande do
Sul, Paraná e São Paulo) e de citricos (S~o Paulo e Rio
de Janeiro). Geralmente, estes produtores organizam-se
em cooperativas, especializando-se na produç~o de uma ou
outra mercadoria~ sendo que a produção para auto-corisumo
passa a reduzir sua participação no trabalho familiar.Há
casos em que a unidade familiar está integralmente vin-
culada ~ agroindústria, constituindo-se praticamente num
departamento, ou numa seção desta. O CaSO mais conheci-
do no Brasil é a da Sadia, no municipio de Toledo, oeste

(9) E 't a í • t~" id d f"paranaense . m a1S C1rcuns anc1as, a un1 a e am1-
liar n~o tem autonomia decisória sobre o processo de pro
dução e de trabalho, embora seja, justamente esta sujei
ção que lhe permita conservar-se como tal. A propriedade
da terra, das instalações, etc', é diretamente condiciona
da pelas exig~ncias da agroindústria, aparecendo aqui,
na sua plenitude, a ilusão da propriedade (formal) a que
aludia Faure no capitulo anterior.

(9) Otero, I.R. et alii (1981)
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De modo geral, os pesquisadores acreditam
que, a partir da an~lise dos ~~versos tipos de traba~
lho existentes na agricultura brasileira, Verifica-se
atualmente um processo de transiç~o no mercado de tra
balho rural, para uma agricultura de tipo capitalista
puro e predominante. "Neste sentido, a produção "fami-
liar constitui uma etapa deste processo, etapa neces
sária ~ viabilização das relações de produção capita-
listas. Em outras palavras, a evolução da agricultura
brasileira tende para uma crescente redução das formas
de trabalho não-assalariado, sendo que esta redução p~
de perfeitamente passar pela presença da produção fami
liar, antes de realizar-se por completo. Nos dizeres
dos autores, ""está se forjando uma consciência g"e'n"e"ra-
lizada de que a situação do trabalho avulso represen
ta hoje um momento de transição das relações sociais
na agricultura brasileira. Começam a surgir alternati
vas, tanto do lado da oferta quanto da demanda de mão-
de-obra, que podem modificar a situação dos volantes" •
Onde é possivel, a mecanizaçao abrangente do processo
de trabalho desponta como solução, mais para escapar
as oscilações da oferta de trabalho e para melhorar
sua produtividade, do que para baratear propriamente
os custos de produção. Do lado da oferta, as 'soluçõe5
são várias: surgimento de sindicatosmlantes, onde a
organização dos trabalhadores constitui iniciativa dos
mesmos; cooperativas de b6ias-frias, onde a intervenção
governamental organiza a oferta de trabalhadores; em-
presas privadas Je serviços, nas quais a iniciativa
particular antrataria, respeitando "a legislação traba-
lhista, mão-de-obra esc01hida para atender a diferen
tes demandas estaduais de trabalho avulso. Aqui tam-
bém a solução (ou soluções) adotada depende de diferen
tes conjunturas e opções politicas de dificil

- ,,(10)sao.
previ-

(10) Castro, A.C. et a~ii (1979) p. 197
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Embora o conjunto da pesquisa revele espor~
dicamente algumas contradiç~es (neste caso, por exem -
pIo, onde a mecanização é vista como solução, mas a pr~
visão mostra-se dificil, o que não deixa de ser paraao-
xal, j~ que o controle dos meios de produção -nao perten

absoluce a força de trabalho), estas não invalidam em
to algumas indicaç~es preciosas sobre esta suposta fase
de transição. Dizemos suposta, pois os rumos desta tran-
sição nao nos parecem delineados com a suficiente niti -
dez, conforme procuraremos demonstrar mais adiante. Ap~
sar de encontrarmos determinados trechos nos quais estes
rumos parecem quase definidos: "as recentes transforma':'
ç~es técnicas por que vem passando, nos últimos 25 anos,
parcelas consider~veis da agricultura nacional refletem-
se basicamente na "purificação" do trabalho assalariado-
ou seja, na transformação dos antigos colonos, moradores
e agregados (ou qualquer outra denominação regional do
trabalho permanente) em assalariados puros, residentes

(lI)ou volantes. 11

No caso especifico da região Sul, a ..inten
sificação da mecanização pode ter contribuido para· a fi
xação da mão-de-obra, sendo que a este fato alia-~ a pró
pria rotatividade de certas culturas (soja e trigo, por
exemplo). Deduz-se que, "antes de estar havendo redução
de trabalho assalariàdo através da diminuição dos empre-
gados em trabalho permanente, poderia estar havendo, in
clusive, aumento das horas de trabalho assalariado efeti
vamente dispendidas nas atividades produtivas. Parte de~
te trabalho assalariado aparece agora potenciado
emprego de ~~quinas·que exigem de uns poucos maior

pelo
qua

Lificaçãoe que ampliam a produtividade global do
lho. ,,(12) A modernização das atividades leva ao

traba
uso

mais intensivo da terra, eliminando inicialmente os cul-
tivos de subsistência. Assim, á "purificação do trabalho
assalariado se processa, .primeiramente, dentro do grande

(11) Castro, A.C. et a1ii (1979), p. ·181
(12) Castro, A.C. et a1ii {1979), p. 182
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estabelecimento agr{colaj no momento seguinte, se expli-
cita através da dispensa de antigos trabalhadores." (13)
Por outro lado, a modernização tecnológica de certas cul
turas implicou ainda um maior aproveitamento inicial de
mão-de-obra, fixando-a a seguir, numa certa quantidade "
deixando dali por diante de empregar trabalhadores adi
cionais (até que o estabelecimento definisse a quantida-
de ótima deste recurso).

Em suma, o contingente de trabalhadores vo

lantes tem crescido, como resultado direto da progressi
va mecanizaçao da agricultura brasileira - mormente na
região sul - e como conseqü~ncia também da elevada sazo-
nalidade da demanda de trabalho. "No caso dos volantes
intermitentes - aqueles que, oriundos da pequena prod~
ção, vendem sua força de trabalho em momentos de redução
da renda familiar - a explicação também pode ser encon
trada seja na reconstituição de reservatório de subsis -
tência e de mão-de-obra na periferia dos grandes estabe
lecimentos agropecu~rios, (de onde foi, em alguns casos~
expulsa ), seja no crescimento da demanda sazonal de tra

! (14)balho agr1cola."

Neste quadro define-se com maior nitidez
a possibilidade de permanência da produção familiar. Por
um lado, como foi dito, ela viabiliza a produção capita-
lista, dadas as funções que pode exercer para esta (re
servatório de mão-de-obra, de terra e auxiliar da prod~
ção agroindústria). Por outro, ela constitui um antep~
ro ~ formação do trabalhador assalariado puro, na medida
em que repres~nta a'permanência de um determinado contin
gente de mão-de-obra numa sit uaçáo fixa, (ainda que temp~
r~ria), distinta da relação de pz-o du ç ao onde 'tem que sub
meter-se ao assalariamento. Trata-se de procurar delimi,
tar então, as condiç~espara que esta última situação
permaneça, ou v~nha a desintegrar-se progressivamente.P~

(13),Castro, A.C. et. alii (1979), p. 184
(14) Castro, A.C. et. a1ii (1979), p. 184
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ra os pesquisadores, o elevado grau de sazonalidade da de
manda de trabalho ·causa uma oscilaç~o ac~ntuada na carac
terização do trabalho volante, dificultando justamente a
caracterizaç~o precisa deste duplo movimento: unificação
do mercado de trabalho (assalariamento em maSSa dos a-
tuais produtores familiares, e outras formas hibridas) ou
recuo para a produção familiar. O sentido mais profundo
desta preocupação é de compreender até que ponto esta uni
ficação do mercado de trabalho pode realizar-se com a ma
nutenç~o concomitante da produção familiar existente, ou
caso esta venha inclusive a crescer.

Na verdade, o processo de transformação capi
talista da agricultura é visto, na pesquisa citada" sob
um prisma relativamente ambiguo. Para nós,
de .formas h Í br-Ld a s n ao é incompativel com a

a existência
produção capi

talista. Revela apenas que, neste setor em particular
predomina a fase de submissão formal de trabalho capital,
mas a totalidade em que tais formas estão inseridas é o
próprio MPC. Não há como afirmar-se, portanto, que verifi
ca-se um processo de transiç~o para uma agricultura capi-
talista, na medida em que a produção realizada nas unida-
des familiares apenas atesta uma dominação formal do capi
tal, ou, como preferem alguns, indireta. Tampouco a prod~
ção familiar pode ser vista como um recuo, em relaç~o a
produção capitalista, recuo este teoricamente pensado e
planejado como tal pelos produtores. Já foi dito anterior
mente que nem sempre este escolhe entre recuar para este
estágiO, ou I avançar I para a condição de trabalhador assa
lariado. As noç~es de I avanço I são por demais vagas para
revelar, com clarezá, os rumos da suposta transição para
.uma agriculturq capitalista. Se esta transição efetivamen·
te está em curso, tratar-se-ia, nos moldes do esquema
teórico que procuramoodelinear no capitulo anterior, de
uma transição para a fase de submissão real do trabalho
ao capital, sendo que esta transição não realiza-se de
modo h omo g en eo em todos os setores da produção, nem impe-
de que parte destes permaneça subordinada apenas formal -
mente ao capital, conforme mostramos anteriormente.
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5.2. As análises de Sandroni e Souza Martins

Não são muitas as análises que procuram apr~
fundar esta alternativa de explicação, até um ponto sati~
fatório, marginalizando este ou aquele ponto eventualmen-
te'decisivo. Ou seja, a diferenciação social que resulta
deste processo de desenvoLvLmen t o capitalista passa. a ser
vista como devida a um restrito conjunto de fatores, que
impulsionam a produção familiar para a produção capitali~
ta, em qualquer circunstância. Alguns exemplos desta ver
tente são dados a seguir, de modo a situarmos melhor, po~
teriormente, os casos concretos que dão mostras evidentes
da viabilidade da produção familiar.

Para Sandroni, por exemplo, "em condições
normais de desenvolvimento capitalista, a diferen~iação
do campesinato depende das oscilações dos diferenciaiS de
produtividade entre a produção camponeSa - aqui sinonimo
de pequena produção mercantil - e a produção capitalista.
Estes diferenciais de produtividade dependem por Sua vez

, entre quais destacam ferde uma serie de fatores, os se a
tilidade natural da terra, a abundância de recursos natu
rais (no caso de atividades' extrativas), a evolução do.s
preços dos meios de produção que contribuem a expandi-la
e ainclus~o mais ou menos ampla dos custos de pr?dução
no preço de venda de produto primeiro comprador.( .... )
Em termos mais concretos, como a pequena produção mercan-
til, que abastece o mercado interno de gêneros alimenti
cios e matérias-primas, vai pouco a pouco transformando -

'd - 't Li t ?,,(15) C' ltse em pro uçao cap1 a 1S a. onvem reSSa ar que
Sandroni diferencia· a produção mercantil-camponesa da pr~
dução familiar, em termos de funcionalidade que cada tipo
cumpre em relação áo.capital. O primeiro exaure a terra,
seus custos de produção são constituidos essencialmente
de trabalho vivo, enquanto que a produçio,familiar' tem
que incorporar crescentemente os elementos da produção

(15) Sandroni, P. (1980), p , 44



(fertilizantes, defensivos, etc) ao custo final, e ao.pr~.
ço ·portanto. Neste sentido, sua funcionalidade para o ca
pital distingue-se da funcionalidade de campones tradici~
nal,na questio dos custos de produçio, supondo-se logic~
mente, uma produçio familiar moderna, que emprega fatoreg
tecnologicamente superiores ~queles utilizados na produ-

-çao camponesa tradicional.

Estes conceitos diferenciados permitem ao
autor em questio mostrar que a produçio capitalista t~nde
a predominar, primeiro sobre a produção camponesa tradi -
cional, eliminando assim qualquer caráter de funcionalida
de que esta possa vir a ter eventualmente. Neste senti
do, desenvolve toda urna apreciaçio critica dos trabalhos
de F. de Oliveira e de J.5. Martins, que justificam a fun
cionalidade da produção camponesa, a partir dos argumen -
tos clássicos de barateamento da produçio de alimentos bá
sicos, etc; conforme mostramos anteriormente. O que 5an-
droni deixa de lado, não se sabe porque, é justamente as
condiç~es em que tal funcionalidade verifica-se, nas o-
bras dos autores que critica, em termos da reproduçio am
pliada do capital. O que deveria ser discutido é se a pr~
duçio capitalista ~~ agricultura nio encontra obstáculos
outros que a produção camponesa, ou se esta pode vir a
transformar-se em produção familiar moderna. Neste senti-
do, embora a condenaçio da produção camponesa tradicional
seja plenamente justificada, o que não se justifica é a
suposição impl{cita de que toda produçio camponesa tradi
cional permaneça _como tal, não tendo outro destino -a nao
ser o literal esmagamento pelo·capital. Isto porque a ori
gem mesma da produção familiar moderna passa, entre ou-
tras, pela produção camponesa tradic~onal, ou, se prefe-
rirmos, do ponto de vista teórico, pela produçio simples
de mercadorias. OU" seja, para 5androni, a "intensificação
do processo de diferenciação do campensinato resulta na
sua própria extinção, o que significa, resolução burguesa

'. (16)da questão agraraa , Por re..solução burguesa da ques-

(16) Sandroni, P.(198o), p , 103
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tão agraria, entendemos que não haveria mais espaço para
uma produção não capitalista na agricultura, mesmo levan
do em consid~raç~es a ressalva, demasiadamente t~nue p~
ra ter expressividade, sobre o não aprofundamento da dis
cUSsao da produção familiar moderna. Ademais, não se 'sa
be porque o referido autor assimila necessariamente a p~
quena produção mercantil .aprodução camponesa tradicio -
nal. Não reconhecendo na produção familiar a manifesta
ção cohcreta da mesma produção simples, ~ forçoso que de
semboque na conclusão de que a produção camponesa tende
à aniquilação, sendo que nada o impediria de 'considerar
a hipbtese da pequena produção camponesa vir a fortale-
cer-se, constituindo-se numa produção familiar relativa-
mente vigorosa (sem para tal ter que obter a taxa de lu
cro m~dio, mas sem manter-se exclusivamente ao nivel res
trito de mera subsist~ncia).

J. de Souza Martins' situa noutro ,plano a
problemática do capitalismo ou não-capitalismo no c a.mpo
brasileiro. Diz ele que "o elemento perturbador (..0) es
tá n~ fato de que a economia brasileira de hoje não dis
farça as suas raizes na economia escravista de h~ algu
mas décadas que, produzindo para o mercado, produzindo
mercadorias, assentava-se sobre relaç~es de produção não
capitalistas.,,(17) Neste sentido, "o que existe é uma
economia de mercado dispersa por uma escala de div'ersos

graus de monetarização, indo desde complexas relaç~es fi
nanceiras dos centros urbanos at~ a d~bil penetração do
dinheiro na vidas das prodüç ~es caipiras", Como a r-e Laç ao
entre ~ e~onomia rural e a economia urbana se processa
em termos de intercâmbio desfavoráveis à primeira, pelas
raz~es indicadas anteriormente~ desenvolveu-se no inte -
rior dela um sistema de,trocas de mercad6rias e de trab~
lho "em esp~cie", como resultado da acumulação dos tr~
ços irracionais e dos riscos do conjunto da economia de
mercado, transferidos pelos setores urbanos no
'd ~ . tI' t . 1" (18 )a açao cap1 a ~s a, raC10na "

t •exerC1C10

(17) Martins, J.S. (1975), p. 33
o.s: Martins, J.S. (1975), p. 37



Embora partindo de um quadro de referências
te~ricas distintas, procurando contrapor Marx e Weber p~
ra car.acterizar a figura do empresário rural, este autor
tamb~m encontra dificuldades para explicitar a coexistên
cia de dois setores - o urbano e o rural - com graus di.-
ferentes de desenvolvimento, preferindo conservar a dua
lidade entre o arcaico e o moderno como manifestação dia
lética das contradições do capitalismo. O arcaico,.no c~
so, é dado pela produção familiar: "de fato, a obstina
ção destes trabalhadores (aut~nomoi, que com suas fami-
lias t~abalha~ livremente para si mesma~ '- n.d.r.) em
permanecer aut~nomos representa um questionamento a uma
lei econômica do capital, que é a expropriação como re -
quisito da produção capitalista do caPital.,,(I~) Ou se
ja, a produção familiar é vista como exterior ao modo de
produção capitalista, não podendo ser inclusive apree~
dida a partir dos conc~itos de sujeição formal ou
ao capital, desenvolvidos por Marx.

real

Neste sentido, Martins chega a um resulta -
do diferente daquele alcançado pelos autores que vêem na
proletarização irreversive1 o desembocar da gener~liza -
ção de relações de produção capitalistas ao campo. Pelo
contrário, cabe perfeitament~ na sua análise a inclusão
e o crescimento da produção familiar, porém como manife~
tação de.uma determinada fase histórica do capitalismo
no Brasil, que não é a fase de submissão formal, confor-
me conceituamos nós m~smos at~ aqui. Para. este ~utor, es
tamos diante da "sujeição da renda da tera ao caPitall~20)
Este processo verifica-se tanto na grande propriedade'
quanto na propriedade familiar de tipo camponês. No .caso
do Brasil, Marti'ns acredita que o capital não· opera no
sentido de r~alizar a separação entre proprietários fun
diários e arrendatários capitalistas, mas com a intenção
de apropriar-se da renda da terra, o que é diferente."O!!;.
de o capital não pode tornar-se proprietário real da ter

(19) Martins, J .S. (1975) ,. p. 37'
(20-)Martins, J.S.· (1981), p. 175
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ra para extra juntos o lucro e a renda, ele se assegura
o direito de extrair a renda. Ele não opera no sentido
de separar o proprietário e o capitalista, mas no senti

-do de juntá-los. Por isso, começa estabelecendo a depen-
dência do produtor em relação ao crédito bancário, em
relação aos intermediários, etc. É um fato claro que to
da renda diferencial tem sido sistematicamente apropria-
da pelo capital no momento da circulação da mercadoria
de origem agrLc oLa.; O que h oje acontece com a pequena l~
voura de base familiar é que o produtor está sempre-endi
vidado com o banco, a sua propriedade sempre comprometi-
da como garantia de empréstimos para investimentos e 50

bretudo para custeio de lavouras. Sem qualquer aLtera-
ção aparente na sua condição, mantendo-se proprietária
mantendo o seu trabalho organizado com base na familia,
o lavrador entrega anualmente ao banco os juros do -em
préstimo que faz, -tendo como garantia nao 50 os instru -
mentos adquiridos com os empr~stimos, mas a terra. Por
esse mei6 o ~anco extrai do l~vrador a renda da terra
sem ser o proprietário dela. O lavrador passa impercepti
velmente da condição de proprietários real a proprietá
rio nominal, pagando ao banco a renda da terra que nomi
nalmente é sua. Sem o perceber, ele entra numa relação
social com terra mediatizada pelo capital, em que além
de ser o trabalhador é também de fato o arrendatário.
(••.) Comprando a terra, para explorar ou vender, ou
subordinando (grifo nosso - n.d.r.) a produção de tipo
campones, o capital mostra-se fundamentalmente interessa
do na sujeição da renda da terra, que é a condição para
que ele possa sujeitar tamoém o trabaiho que se da na

- (21)terra. " -

Esta longa citação nos e indispensável para
mostrar que, se Martins retoma a-Marx toda a análise da
apropriação da renda pelo capital, ao mesmo tempo negan-
do a validade da sujeição formal do trabalho ao capital,
por outro lado, rcomete um equ~Yoco ao considerar que es-

(21) Mart ins, J. S. (1981), p , 176
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te processo já é parte integrante da fase de submissão
fo+mal do trabalho ao capital. Isto porque, - ,nao e cor
reto, como d faz Martins, de refutar o conceito em
questão, ignorando para talos demais ramos de produ
ção da economia brasileira, ramos de produção capita -
listas (ou seja, nos quais manifesta-se a sujeí.ç ao
real do trabalho ao capital.). E, novamente, a parcia-
lidade em termos de restauração te6rica mutila compl~
tamente a periodização do capital nestas duas fases~
Como já foi repetido anteriormente, para que a sujei-
ção real ocorra, é necessário que tenha por base a su
je~ção formal, sendo que a recipr~ca não é verdadeira.
No presente caso, a sujeição formal, ,para nos, verifi-
ca-se justamente na produção familiar, pois esta CDn
serva características pr6prias de uma produção não ca
pitalista. Quando Marx analisa a propriedade parcelá-
ria, mostra que esta não tem como barreira o lucro me
dio do capital. O único limite que encontra pela fren
te é o montante de rend~mento que deseja auferir, dedu
zidos os gastos com a produção." Neste sentido, não ex
pIorando trabalho assalariado, o prOdutor-proprietário
não é ca~italista, embora exista concretament~ inseri
do numa totalidade hist6rica predominante que é o MPC.
Marx é muito claro neste particular, quando, no Capit~
lo Inédito acentua que a propriedade privada do produ-
tor imediato sobre as condiç~es de produção é uma pr~
missa que ,na agricultura ou "na manufatura, tornaria i~
possi."velo MPC. 110 que há de verdadeiro em tudo isto é
que na socíedad e bur gue sa, qualquer operário, se fôr mui
to inteligente, dotado e esperto, imbuido de inst~ntos
burgueses e favorecido por uma chance excepcional, p~
de ele mesmo ser transformado num exploradorde traba -
lho de outrém. Mas"se não houvesse trabalho a ser ex-
plorado, não haveria nem capitalista, nem produção ca
i t; l' t ,,(22)p~ a ~s ~.

É justame~te para conceituar uma dualida
de entre arcaico e moderno, ou entre urbano e rural a

(22) Marx, K. (1971), p. 294

BIBLIOTECA KARL OEDECKER



201 .

té certo ponto, que Martins não consegue perceber que a
existência de formas de produção como o trabalho fami-
liar não é incompativel com uma totalidade maior que es
ta limitada produção, que é a predomin~ncia das,relaç6es
de produção capitalistas. Novamente podemos recorrer a-
Marx para evidenciar que a refutação da periodização em
fase formal/real não conduz o referido autor ao objetivo

'perseguido, que é de justificar a crescente presença do
trabalho familiar. Ao analisar a ,produção de serviços, e
discutindo a questão 'do trabalho produtivo/improdutivo
Marx é levado a esclarecer que "no sistema capitalista
um certo n~mero de trabalhos que produzem mercadorias
continuam a ser efetuados do mesmo modo que nos modos
de produção anteriores, onde a relação capitalista nao e

, 't í • d '( )" (23 )x~s aa aan a .•.•

Pode-se argumentar que Martins afirma que
a contradição entre terra e capital é própria do proce~
so constitutivo do MPC. No entanto,'não diferencia,a pr~
dução familiar, conforme a função qQe desempenha em rela
ção a produção capitalista. No caso dos produtores do
oeste paranaense, ligados ~ Sadia, h~ uma intervenção di
reta do capital no processo,produtivo, como chefe e diri
gente, que elimina qualquer autonomia decisória da fami
lia. Neste caso, conforme mostra a pesquisa em ques
t~ (24 ) d ,- f .I . - t· t t dao, - a pro uçao am~ ~ar e par e ~n egran e a pr~
dução capitalista, restando ~ familia a ilusão formal
da propriedade, como certeza de autonomia, juridicamente
assegurada, mas concretamente desmentida. Nos casos em
que a produção familiar constitui~se ,em reserva de mão -
de-obra ou cumpre a função de reservatório de terras, as
observações de Martins passam a ser pertinentes: "contro
.Lando a comercialização dos produtos agricolas, controLajj :

do até os insumos empregados na produção, o capital est~
ria instituindo uma sujeição formal do'trabalho ~o capi-
tal. Entretanto, a noção de sujeição formal do trabalho

(23) Marx, K. (1971), p. 2)0
(24) Cf. nota nQ 9 deste capitulo.
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ao capital está originalmente associada a expropriação
dos trabalhadores, que se veriam assim obrigados a ofe
recer sua força de trabalho ao capitalista.
há sujeição formal nem há sujeição real do

(... ) Nem
trabalho

ao capital nesse casa0 Entretanto o capital tende a do
. - r (25)minar cada vez mal..Sa produçao agrl..cola."

5. J. Elementos para uma nova abor-d agem do
'empirico'

Na realidade, o maior problema que enfren
,

ta Martins e de supor que inexistem diferenças nas fo~
mas de manifestação do trabalho familiar, ~ que o leva
a incluir apenas os produtores familiares isolados,não
relacionados com qualquer empreendimento produtivo Ca
pitalista (mas apenas com a circulação do produto),ma~
ginalizando aqueles que se encontram em condições opo~
tas (conforme exemplicado na exposição sobre o
PERSAGRI) .

No âmbito desta mesma discussão, parecem-
nos mais frutiferas as investigações de Wanderley,
·começar pela colocação adequada do caráter formal
capitali smo (26)•" que decorr-e de suas articulações

a

do
com

o processo de g~nese do capitalismo, em âmbito mun-
dial." S~m aprofundarmos esta: problemática em si, te
mos que, para a autora, não constitui-se uma classe de
proprietários fundiários no Brasil, mas uma classe em
que estes confundem-se numa sb figura, com os cap~ta -
listas. Voltando ao caso exposto por Marx, em que o
proprietário/capitalista 'não paga renda para si mesmo
- o que constituiria uma contradição em si - a autora
afirma qu~, no Brasil, o proprietário não consegue in-
corporar o preço da terra em seus custos de produçio,
dado que não adqui~e a terra co~o elemento necessário

(25) Martins, J.S. (1981), p ;: i7J
(26) Wanderley, M.N.B. (1979), p , 29
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a obtenç~o de mais-valia socia~, maS com finalidade esp~
culativa, onde n~o necessita portanto contabilizar o pr~
ço da terra nos custos de produç~o. Conclui que se isto

'de fato ocorre, a propriedade da terra, em sua expressa0
economica, ~ abolida, t~se ali~s perfeitamente ~omparti-
lhada por ,Marx.

No caso da pequena exploraç~o, est~ ~ltimo
afirma que a livre propriedade dos camponeses trabalhad~
res ~ a forma mais usual para a pequena exploraç~o, e
constitui inclusive uma etapa necess~ria para o próprio
desenvolvimento da agricultura. (27) É neste sentido que
podemos fazer inte~ferir as observaç~e$ de Rangel(28),s~
bre o processo de formaç~o do preço da terra no Brasil .
Se o preço da terra constitui-se efetivamente num entra-
ve ad capital, o capital abole-o constituindo uma classe
de propriet~rios/produtores rurais (produtores familia -
res), ou então livra-se do preço como obst~culo, ou se
ja, livra-se da propriedade fundi~ria que d~ origem ao
preço de monopólio. E este processo revela um av~nço do
modo de produç~o capitalista, do capital em geral, por
causa, da determinaç~o do preço da terra, diretamente a~
ticulada aos demais setores da produç~o. O'preço da ter
ra é um elemento completamente estranho à produç~o, e p~
de atingir níveis tão elevados, que impede a própria pr~
dução de concretizar-se. "O fato do preço do solo desem
penhar um papel t~o importante e que a compra e venda de
terras, a circulaç~o desta mercadoria que são aS terra~
atinja tais proporç~es é 'a conseqU~ncia pr~tica do desen
volvimento do modo capital~sta de produç~o; (.;.) toda-
via, o preço do solo só pode assumir esta importância on
de o modo capitalista de produção ~ limitado e n~o desen
volve ainda todas suas caracteristicas; esta evoluç~o a
pÓia-se precisamente sobre o fato de que'a agricultura'
não é, ou não é ainda, submetida ao modo de produção 'ca-
pitalista, mas a um modo herdado de formas sociais desa

(27) Marx~ K. (1976), livro III, p. 730
(28) Rangel, I.M. (1979)
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parecidas.( •••) Na pequena exploração o preço do terreno,
forma e resultado da propriedade privada do solo, manifes
t t Ld ma t d ." d - ,,(29) Aa-se como en rave , arm, an o a pr-opr-aa pro uçao.
relaç~o que guarda a problem~t~ca do preço da terra com a
renda é direta, e espelha uma das facetas explicativas da
produção familiar. Como bem sintetisa Serg.í.oSilva, '110 fa
to de que esta renda da terra não é realmente eliminada
mas simplesmente não-realizada se manifesta na manutenção
do preço ,da terra, isto é, sob a forma de sua capitaliz.ê,
ção. Para o campones, entretanto, o capital-dinheiro que
expressa a capitalização da renda constitui a con~ição pa
ra sua sobreviv~ncia como trabalhador não assalariado, a
condição para a SUa não pr~letarização. (...) Uma coisa
é o trabalhador não querer transformar-se em assalariado,
outra coisa é poder evitar realmente eSSa condição. O IIp~
der" se explica quando olhamos as razões do capital. Do
ponto de vista do capital, o desenvolvimento e mesmo a di
fusão da produção "camponesa" (familiar, n.d.r.) moderno
representa um modo de impedir a realização da renda e re
duz~r os ~reços agricolas, e um dado nivel de desenvolvi-

. (30)mento da tecnica."

Esta afirmação nos 'faz concordar quanto à re
latividade do car~ter superior da produção familiar, no
seio do MPC. Se este livra-se do ônus da renda, não livr~
se da ameaça de que o produtor familiar venha a enriqu~
cer-se de modo a abandonar a atividade produtiva, transfe
rindo-a para trabalhadores assalariados. Seriam
rios certos fatores para que isto não ocorre~se,
tes fatores que tratamos a-seguir •

.neceSSa-
,

e e des

.A proposta ~aior, e cl~ro, consiste na deli
mitaçã6 dos' elementos motores que favorec: a produção
familiar na agricultura brasileira, da r~gião sul especi-

,f'icamente. Para isto, é necessário partirmos da hipótese
de que o capital necessita' da fixação do homem no campo,

(29) Marx, K. (1976)~ p.734, livro III

(30) Silva, S. (1981)', p. 25

"
,~'. :-. ' .. '..
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pelo menos enquanto nao encontrar substitutos de nature
za técnica a altura da~·tarefas que desempehha4 Por ou
tro lado, há que se considerar os imperativos da valori

-zaçao do capital em geral, tendo no barateamento do cus
to de reprodução da força de trabalho um de seus impu~
sos maiores. Todavia, a retrospectiva histórica de a-
gricultura no Brasil mostra que o financiamento da re
produção a baixo custo da força de trabalho implicou na
compressao da rentabilidade do setor, como forma de a
propriação da mais-valia nele gerada, e de sua ftransfe
rência' para outros ramos da economia. Neste sentido,
a penalização da agricultura, do ponto de vista do capi
tal é dupla; não conserva para sua própria reprodução
ampliada a mais-valia que gera por si mesma, nem eleva,
proporcionalmente aos demais ramos, aS taxas de lucro
que alcança, de modo a atrair de volta uma massa da
mais-valia dela e torquida. Este processo de retorno

.tem sido efetuado essen~ialmente atrav~s das pol{ticas
econômicas postas em prática a partir de meados dos a-
nos 50, ,...tendo no Estado seu agente de execuçao, ja que
este mesmo Estado atua como pressuposto geral da acumu-
lação, entre outras funções que cumpre.

Sempre. do ponto de -vista capitalista, o p~
radoxo eyidenciado é marcante: o setor que participa a
tivamente do financiamento da acumulação geral, não ,

e

um setor onde a acumulação se efetua sob o mesmo ritmo;
pelo. contrário, recebe como prêmiO a esta dedicação
transferências fortemente controladas pelo Estado (va-.
le dizer, pelos ramos realmente dominantes da economia,
quais sejam, os setóres de bens de 'consumo duriveis e
a produção voltada para um potencial exportador,parcia~
mente realizável, conforme as circunst~ncias do comér
cio internacional), via restrições credit{cias,.manife~
tas nas pollticas de subsidios ~produçio e comerciali-
zaçao~ por ex~mp!o.

Pode pare~er estranho conceituar estes ins
trumentos de alocação de recursos como 'restrições cre
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diticias·, ,mas ocorre que os proprios degraus da capit~
lização do setor agricola, não galgados, espelham este
conte~do restritivo. Al~m do fato de que solos de boa
qualidade são raros no Brasil, ·a estrutura fundi~ria e-
xistente não .favorece uma elevação dos rendimentos do
setor, pois a grande parcela dos rendimentos prov~m de
pequenos estabelecimentos, numerosissimos, porém dota-
dos de baixo nivel tecnol~gi~o, conforme ·demonstra Gra
ziano, entre outros. Furtado, por exemplo, diz que a l~
gica da estrutura agr~ria brasileira pode ser posta em
evidência, mediante quatro referências b~sicas: a pr~ti
ca de cultivos de subsistência pela população rural que
não possui meios de produção (graças ~ disponibilidade
extensiva de terras)., a produ~ão familiar, incapaz de
gerar acumulação e que se converte em população migra.!!,
te, o nao acesso a terras de boa qualidade para quem
nao dispõe de instrumentos de pressão para tal, e a ex
torsiva renda fundi~ria exigida pelos arrendatários e
propriet~rios.fundi~rios, que impede ·igualmente a acumu
lação, por parte dos produtores diretos. (31)

A questão da concentração da terra ~ i-
gualmente objeto de in~meras an~lises, sob v~rios pri~
mas, sendo que a maioria prende-se ~s classificações a
presentadas pelos organismos governamentais, não permi-
tindo que se ~oloque em evidência as relações entre o
tamanho do estabelecimentoe.as relações de produção ne
le levadas a efeito. além do que, tampouco atinge-se a
possibilidade de estabelecer medidas concretas no senti
do de uma reestruturaçã~ fundi~ria, e, por conseguinte,
da produção agricola. Claro est~ que a simples modific.!!.
ção nestes padrões de avaliação do setor não assegura a

permanencia, em seus dominios, da renda por ele próprio
gerada. Esta última questão diz respeito', diretamente,
~s articula~ões com os demais ramos de produção da eco-
nomia, e serão analisados tanto em termos teóricos,qua.!!.
to ~m termos ·de alternativas n~ c6ndução da politica e-
conômica a nivel nacional, ou seja, a n Í veL da reprod,!!
ção ampliada do capital.

( 1]) F'uz-t ado, C. (1981), p , 25



207 •

5.3.1~ A conceituaç~o da CEDES

Neste sentido, acreditamos ser bastante su
gestiva, a proposta de novos critérios de classificaç~o

"dos estabelecimentos, apresentada pela CEDES. (32) Sinte
tisando os critérios convencionais que sao geTalmente
empregados, o estudo afirma que "o critério de classifi
caç~o dos produtores pelo tamanho da areaque ocupam
reflete bem a realidade média dos estabelecimentos pe-
quenos, médios e grandes. Mas essa conceituaç~o esconde
completamente a grand~ variaç~o de desempenho na prod~
çao que ocorre dentro de cada uma dessas três catego
rias de pequeno, médio e grande produtor. O mesmo crité
rio conduz, também, os menos versados sobre a realidade
rural a associarem, quase necessariamente, a idéia de
ociosidade a todos os grandes estabelecimentos~ tanto
quanto a imagem da pobreza e ineficiência técnica aos
chamados pequenos produtores. Assim sendo, o conceito
físico de tamanho, apesar de ter algum valor como "medi
da de primeira aproximação, n~o contém elementos válidos
dos para uma adequada classificaç~o sócio-econômica dos
estabelecimentos rurais.II(33)

Do mesmo modo, o estudo adverte que a pura
medida da produtividade, não representa por si só uma
estimativa da eficiência economica, pois esta nao d"epe.!!.
de apenas da maximização do uso do solo, mas da aIoca-
~io dos recursos nos insumos de produção, em função dos
respectivos preços de cada um. Esta ressalva é fundamen
tal para a determinação ~o tamanho a ser assumido pela
exploraç~o, caso se deseje efetivamente conferir-lhe um
conjunto de incentivos no sentido da produção, e nao
somente - e principalmente - da extensão territorial,c~
mo tem ocorrido rioBrasil. "Um cuidado especial
ser observado na aplicaç~o do conceito do tamanho

deve
"óti

moll
, quer do ponto de vis~a e~onomicq ou social. Existi

()2) CEDES (1981)
())) CEDES (19BI)i p. 74
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,
ra sempre, em torno de qualquer medida m~dia - e, porta~
to, teórica - uma dispersão de tamanhos, todos "ót.imos",
dependendo do cultivo ou da exploração, das técnicas ado
tadas e, enfim, da opçao política pela manutenção do a-
cesso ~ propriedade em si mesma. A preservaçao dessa

ciativa. E
d ,,(34)os.

dispersão de tamanhos é essencial ao regime de livre ini
,
e respeitada, inclusive, um regime coletiviza

A busca de uma caracterizaç~o alternativa
deve revestir-se de algumas preocupaçoes, a começar pela
nao adoção do critério. de tamanho de área, ou de peque-
nos produtores I j á que predominam diversos regime s de pr:2,.
dução entre os mesmos, dificultando sobremaneira a com
paração dos resultados da produção. A finaliqade da nova
caracterização é de evidenciar as inter-relações entre
a terra, o produtor, o modo de produção e o regime de
propriedade. A classificação a que chega o autor -,e, resu
midamente, a seguinte:

- 1) Eroduç~o de baixa renda: inclui todas
as formas' de produç~o de b~ixo nivel de efici~ncia técni
ca e poucas possibilidades de capitalização, dadas as
seguintes causas: restrições de acesso à terra, a finan
ciamentos e ~ ga~antia de propriedade do solo cultivado.
Trata-se basicamente de produtores n~o-proprietários,pr~
duzindo lavouras tradicionais, para o mercado interno,de
localizaç~o e oferta instáveis.

- 2)· produç~o profissionalizada: o prodcitor
é proprietário do imóvel, tem intenções declaradas de
produzir, e o faz em altas condiçõesté~nicas; esta cate
goria abrange produtores familiares, estendendo-se até
a empresa agropecuária, independentemente do tamanho da
área ocupada, pois ~ua utilização é crescentei tanto ex-

'tensiva como intensivamente, o que não impede a combina-
çao com outras rormas de produção profissionalizada.

- 3) investimento patrimonial: se nas duas
,categorias ~nteriores a finalidade precipua da ocupaçao

(34)CEDES (1981)" p , 55
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da terra ,
e a produção, neste· caso, ,

e a expectativa de va

lorização imobiliária, o que não exclui uma certa prod~
çao, embora esta seja meramente circunstancial. Esta ca-
tegoria, não exclui inve~timentos feitos com intenções
produtivas futuras, nem mesmo aqueles feitos com intuito
de aproveitamento para lazer, por exemplo. (35)

NosSa intenção ao apresentar esta proposta
é de colocar em evidência o campo aberto à produção fami
liar, dentro de um processo histórico especifico, que ,

e
o desenvolvimento do NPC nas fronteiras do Brasil. Não
que a mera conceituação de uma nova categoria venha a
colocar as bases para a resolução da questão da produção
familiar. É preciso lembrar o processo de esvaziamento
por que passou a agricultura nas décadas m;is recentes
para acentuar a necessidade de reformulação de Sua estr~
tura e de sua inserção no processo geral da acumulação
capitalista. No referido estudo, abundam dados no senti
do de mostrar que a produção de baixa renda foi sendo su
cessivamente desestimulada, em função das pressões sobre
o mercado de terras e de mão-de-obra, exercidas por pr~
dutores profissionalizados, maS principalmente pelos in

-vestidores patrimoniais. O crescimento da demanda de ma~
-de-obra nos mercados urbanos, do mesmo modo que os fato

-res mencionados aqui, exerceu pressao concomitante: "e ~
tinge produtor familiar via uma opção aceitável para Te
munerar seu trabalho, agora como assalariado.
então, total ou parcialmente, de sua produção

Desistia,
familiar,

~ormalmente dedicada a produtos de abastecimento ~nterno,
indo engrossar as fileiras de. cbnsumidore! de alimen-
tos. Mesmo quando permanecesse no meio rural como assal~
riado, sua participação já não era mais, em m~dia, volta
da para os produtos de abastecimento interno. Além ~is-
50, como o cr~dito (e os subsidias nele embutidos) conti
nuou pouco acessivel à produção de ba~xa renda, não re-
presento~ liquidez adicional a esses produtores, deixan

(35) CEDES, (1981), p , 85/87
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do de servir como indutor a sua manutenção como responsá
(36)veis.pelo estabelecimento rural. 11 A relação entre a

valorização da terra e as taxas de crescimento real dos
salário~ pagos aos diaristas ~ outra evid~ncia deste fe
nomeno, prevalecendo a terra como reserVa de valor, im_o
pulsionada igualmente pelas deficiências dos mecanismos
de concessão do cr~dito rural e dos subsidios igualmen-
te. liMasa ineficiência não se limita ao uso do credí. to.
o mesmo ocorre em relação aos insumos e ?o uso da terra,

( , ,Terceiro consumidor mundial de defens1vos agricolas e um
dos maiores consumidores de fertilizantes, a agricultura
brasileira encontra-se ria situação paradoxal de apresen
tar baixissimos rendimentos por área plantada. A produt.i
vidade das culturas tradicionais - arroz, feijão, milho
e mandioca - chega mesmo a decrescer, registrando-se ap~
nas ganhos isolados, como na cana, estimulada pelo Próal
cool, e na soja, puxada nos últimos anos~ por um merca

'. (37)do externo sempre aV1do."

Tendo em vista este rápido quadro de refe-
rencias empiricas, podemos afirmar que até o presente m~
mento, o produto familiar permanece numa instável situa-
çãot entre a conservação de sua propriedade - de baixa
renda, geralmente - ou o assalariamento, ou ambos .a o

mesmo tempo, o que aumenta a instabilidade de sua condi-
ção social, e pressiona a própria oferta de mão-de-obra
urbana e rural de modo extremamente desigual e igualmen-
te instável. Esta condição vale principalmente para a re
gião 'nordeste do pais, conforme mostra o estudo da CE-
DES, mas é fortemente apLãc aveL para os Estados mais de

,senvolvidos, ja que vem registrando-se um processo de ~s
treitamento da condição exclusiva de produtor rural, na

'.

d~cada de 70, sendo este substituído pelo "produtor/as -
salariado", ou simplesmente pelo pro1:etário puro. A
vel nacional, o estudo salienta que o periodo 70/75

,ní«

mar-
,ca-se pela taxa n~gativa de crescimento em area, e qua

(J6) CEDES, (1981),.p. 94

(37) Revista "Negócios em EXAME" _.17/06/1981, p. 79
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,
se nula, em numero de estabelecimen~os, para a faixa de
0-10 hectares, o mesmo ocorrendo, grosso modo, nas fai
xas de 10-50 hectares e de 10-100 hectares. "Enquanto is
so, no outro extremo, as classes de 1.000 a 10.000 e,

principalmente de 10.000 ha e mais conhecem um ritmo de
(J8) -'(grifo nosso, n.d.r.)."crescimento até então inédito

É importante notar que a compressão das classes de menor
, - (tamanho se da nas regioes agr1colas ja desenvolvidas, e

onde o processo de modernização ocorre com maior intensi
dade. Desaparecem - mesmo que pro~ressivamente -'as for
mas hibridas, como parceria e arrendamento, cedendo lu-
gar aoS assalariados. Paralelamente, nas regiões de fron
teira, intensifica-se o ocupação espont~nea (posseiros )
da terra, ladeada por grandes empreendimentos puramente
capitalistas, incentivados diretamente pelo Estado.

Um destaque todo especial é conferido ao
problema dos fluxos migratórios desencadeados com cres-
cente intensidade, em função deste estreitamento de opo~
tunidades de ocupação para as camadas de baixa renda. A-
lém de disputar novas extensões de terras em regiões de
fronteira, constitui uma pressão adicional sobre a capa-
cidade de absorção de força de trabalho pelos centros u~
banas, vale dizer, pela ind~stria. Um interessante exer-
cicio de projeção é feito, neste estudo, de modo a sus
tentar esta hipótese, e as con.eqU~ncias sócio-econ~mi -
cas que adviriam de sua verifi cação ernp Lr-Lc a ;

Supõem os autores, um crescimento da popula
ção residente no meio rural à taxa de 0,5% ao ano~ a pa!:.,
tir de 1980. Isto resultaria num fluxo migratório,de cer
ca de 2% anuaiS, sobre o totaL desta população residente
no campo, ou seja, 900 mil individuo s/ano dirigindo- se..
às cidades. Admitindo que 40% destes migrantes sejam mem'
bras ativos, a oferta de trabalho urbana seria a~mentada
de 360.000 br~ços a mais por ano. As bases para este e-
xercicio projetivo partem'da inalterância dos padrões es

()8) CEDES, (1981), p , 105
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truturais de desenvolvimento agricola na década de 70,
quando, entre outras, constatou-se uma estagnação da
~rea tot~l dos estabelecimentos até 100 hectares.

Obviamente, a solução que se impõe passa
antes de tudo, pela fixação da população ru~al, senaO
no seu todo, pelo menos a uma velocidade compativel
com o crescimento da oferta de emprego nos 'ou t r-o s seto
res. E tal fixação deve soluciona~ a problem~tica es-
trutural de transferência dos rendimentos gerados no
setor, para o resto da sociedade. Para o capital, isto
significa dois pontos'fundamentais: conter o processo
de proletarização crescente, mas evitar que o desenvo~
vimento do setor agricola eleve em demasia o custo de

,reprodução da força de trabalho. A nao ser que, a ni-
vel do Estado, admita-se a necessidade de re-transfe -
rencia dos rendimentos hoje concentrados nos setores
de ponta da indústria. O que, por sua vez, implica nu
ma alteração da correlação de forças entre as diferen-
tes classes sociais presentes no cen~rio politico de
hoje.

É neste contexto, de elevação dos rendi
mentos do setor agricola, que insere-se a produção fa
miliar como forma de atendimento aos objetivos busca-
dos no mesmo estudo, e citado·s anteriormente: a prpdu
çao familiar ass~gura sua inclusão na categoria de ~r~
dutores profissibnalizados', garante a propriedade pri
vada, e reduz as pressões sobre os fluxos migratórios,
permitindo ao Estado um·maior controle destes, e, con
seqüentemente, uma regulação dos conflitos pela posse
da terra e ~o dimensionamento do ex~rcito de reserVa
de mão-de-obra. Neste sentido, o estudo da CEDES mos-
tra que duas preocupações saL'tarn a mente dos pLari ej adp

res: quais as condições para reter a população no cam-
po, não apenas como população· propriet~ria, mas igual-
mente na condição de assalariada; que medidas são ne
cess~rias para expandir as oportunidades de acesso
terra, de modo a incorporar produtivamente extensões

,
a
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hoje classificadas como investimentos patrimoniais, ou a
inçorporar áreas ainda aproveitadas produtivamente, por
qualquer outro conjunto de razões.

A CEDES afirma que as dificuldades naturais
e os custos· de infra-estrutura dos programas de assenta-
mento de familias nas regiões de fronteira, sugerem que
deva .se optar pelo aproveitamento intensivo de solos nio
utilizados nas regiões j~ consolidadas, isto ~, desenvol
vidas economicamente falando. Principalmente porque e
nestas regiões que localizam-se os maiores contingentes
de migrantes potenciais, al~m do fato de existir uma mar
gem aceit~vel de utilizaçio adicional dos solos. Uma in
tensificação na aplicação de mecanismos tribut~rios que
penalizam as extensões de terra inculta representa ape-
nas um instrumento~ nesta proposta de politica agricola,
instrumento este largamente insuficiente, na medida em
que o problema a ser resolvido consiste na transformação
da agricultura produtiva em atividade rent~vel. Ou seja,
a atratividade que o setor pode e deve exercer sobre ca-
pitais de outros ramds, torn~-lo-á um setor capitalizad~
onde a vitalização da produçio profissionalizada revela-
se um imperativo para o capital como um todo, pois cons-
titui-se num elemento vital para agir sobre a oferta de
trabalho e os·conflitos pela posse da terra.

Na proposta dos autores, a produção profis-
sionalizada desempenha um papel fundamental - e,diriamos
nbs, dial~tico - na absorção do trabalho assalari~do, ho
je fortemente impulsionado para os centros urbanos, onde
desfruta de 'p~ssimas condições de vida. "A maior absor
ção de mão-de~obra (entenda-se,' contratada sob a forma
salário, n.d.r.) 'torna-se essencial, pois não h~ como
visualizar, senão de forma rom;ntica, uma reorganização

a enas as o ortunidades ara
produtores aut~nomostt. realidade, a opção
feita pela prbpria condição de produtor aut~n6mo,. ao

,sera
de

cidir-se pela iniciativa produtiva, ou pelo seu desloca

(39) CEDES (l981), p. 121 (grifo nosso)
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mento para outra condi~~o social, ou ainda, para uma sim
pIes ocupaç~o diferente em termos regionais (deslocamen-
to para a fronteira, por exemplo).

N~o ~ deixada de lado a questio do progre~
so técnico, que deveria fazer parte dos mecanismos. ofi-
ciais de apoio à produçio profissionalizada, mediante a
dinamizaç~o dos produtores profissionalizados, ,ja que
nio se pode exigir tal iniciativa por parte das camadas
de baixa renda. No entanto, o longo prazo traduz-se num
horizonte de perspectivas de redução progr-essí.va destas
camadas de baixa renda, seja por tornarem-se proprietá _
rias, seja por terem que assalariar -se no campo mes
mo.

Toda esta exposiç~o sobre o projeto CEDES
mostra que as condições concretas para a viabilizaç~o da
produção familiar ainda estão por ser criadas, mas ates-
tam igualmente que a recriação desta - uma forma de pr~
dução não capitalista ~ faz parte de um conjunto de medi-
das determinadas pela necessidade de acumulação do capi-
tal, de modo a que esta acumulação venha a efetuar-se
sem sofrer abalos como aqueles provocados,entre outros,
por crises de abastecimento agricola. Nes~e sentido,
podemos concordar com Graziano que ve, na recriação

-nao
da

pequena produção e do trabalho familiar um sinal de debi
lidade do capitalismo, ou mesmo, um aumento na intensi-
dade de suaS contradições. "muito embora se confirme a
presença e recriação destas formas capitalistas, não se
1hes pode atribuir uma interpretação funcionalista, ten
do em vista que elas determinam contradições e nunca so-
l - . 't a Li " ( 40) D d duçoes para o cap1 a 1smo. o mesmo mo o, quan o
afirma que os.mecanismos monetários criados pelo Estado
(subsidios e crédito rural) tem favorecido a capitaliza-
ção, Graziano não reconhece que a deterioração dos ter
m~s de troca entre a agricultura é os demais setores p~
de ter sido pr-ovocada pela ação do Estado. Primeiro, -por

(40) Graziano da Silva, J.F. (1978), p. 256
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uma questio polftica, dado que a ~ociedade como um todo
nio participa da determinaçio da alocaçio destes recur-
sos, muito menos controla sua aplicaçio. Os mecanismos

'creditfcios podem favorecer a produçi~ capitalista em
outros setores (indústria de bens de consumo duráveis,
o setor de ponta da economia brasileira), mas· esta re-
gra nao ~ forçosamente válida para a agricultura. O es
tudo da CEDES mostra que a questio do cr~dito tem servi
do para afirmações falaciosas, quanto à concentraçio
deste cr~dito, e que faz-se necessária uma análise em
termo~ regionais, culturais e de tipos de estabele~imen
tos, de modo a demonstrar-se as condições de acesso ao
cr~dito. Constata-se a disparidade neste acesso por fai
xas de tamanho, sendo que há uma expansio nula de aces-
so por parte dos estabelecimentos de menor porte (basi-
ca~ente os de Oa 50 hectares)(41). Mas, se Graziano re
conhece a capitalizaçio da grande propriedade i em de-
trimento das menores, nio deixa de passar ao lado de
que esta questio reveste-se de uma componente polftica
bastante nítida, que provoca sua própria necessidade de
superaçao. Com efeito, não basta dizer, como o faz, qúe
o Estado ~ uma aliado do grande capital, se.esta.alian-
ça não produz os resultados necessários à acumulação ca

. .-
pitalista e à sua reprodução ampliada. Pois, dialetica-
mente, esta aliança·- que configura justamente o senti
do da "modernização' conservadora" - faz emergir; no
seio do próprio capital, manifestações que propoem sua
superaçao, vale dizer, sua destruição, Por este motivo
- consubstanciado com clareza na proposta da CEDES -não
podemos concordar com sua çonclusão, 'segundo a qual a
pequena produçio agrfcola ( que engloba a produção fami
1iar) permite o rebaixamento dos salários e, com isso,
estimula a manutenção dos baixos niveis de capitaliza -
çao, aumentahdo a exploração a que se submetem os ~r~
ba1hadores rurais, inclusive desprovidos .de·orianização
que materi~lizem suas'reiYi~dica~ões pol{ticas.

(41) CEDES (1981), p. 107, tabela 27
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Tudo que a proposta da CEDES faz, em sinte
,se~ e revelar a necessidade que tem o capital de livrar

se de um onus de renda da terra, que é eliminado pela
constituição de uma camada de proprietários rurais, pr~
dominantemente familiares, que por serem proprietários
e terem asseguradas as condições para sua reprodução
como tais, inclusive com padrões de v~da acima do ,mini
mo necessário a mera subsistência fisica, não onerarão

"os preços dos produtos agricolas (básicos, para a repr~
dução do proletariado) e não reivindicarão uma parcela
da mais-valia significativa, que venha a colocar em ri~
co a apropriação do quantum de mais-valia apropriado p~
los demais setores. No fundo da questão, localiza-se a
probl~mática maior da disputa pela mais valia sotial
entre setores da produção capitalista e nã6 capitalis-
ta, na medida em que é necessário ceder uma certa fra
ção.a estes últimos, para que cumpram as funções regula
doras que lhes cabem, na reprodução ampliada. O que de
ve ser fundamentalmente assegurado, em outras palavras,
é a retenção de parte do trabalho" excedente pela pró-
pria produção familiar, para tornar viávei a aquisição
de novas terras, de modo a reproduzir" as condições dede
produção nos mesmos moldes, para os membros adultos que
abandonam a familia. Neste sentido, as colocações efe -
tuadas por Moreira parecem pertinentes, na medida em
que revelam as condições mutáveis em que pode situar-se
a problemática da existência e repro~ução da proprieda-
de familiar: "há uma f ace.ta explicativa nessas pr-o pos -
tas de abordagem da questão camponesa (propostas de
Beskow e Wanderley, n.d.r.), uma vez que a dominação de
uma fração do capital que se torna hegemônica implica
mudanças nas c~ndições de produção e reprodução da uni
dade camponesa e, conseqüentemente, "espera-se que tenha·
influência, não sem resistência do camponês, sobre a
divisão do trabalho familiar, s.obreo tamanho da fami
lia e da unidade camponesa, sobre a emigração e sobre

. - -. " ',,(42)Eas cond1çoes de reproduçao da un1dade camponesa. m suma,

(42) Mo I:' ei ra , R.J. (1981), p . 56
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trata-se de pensar ~ questão, levando-se em consideração·
inclusive que a unidade familiar pode estar dentro ou fo
ra de uma grande propriedade, que a dominação exercida
por uma .certa fração do capital implica em mudanças e-
ventualmen~e significativa~. Se a questão de acesso a
terra é vital para a pequena propriedade ou para a pr~
priedade familiar, isto não caracteriza forçosamente um
processo de debilidade da penetração do capital no cam-

,po, como defende Grazia~o ..Mesmoporque, o acesso a te~
ra ~ disput~dopelas v~rias fraç~e~de capital~ e·confor
me explica Marx, a tendência Lnt rLn seca ao MPC é ·0 enca
recirnento do preço da terra, na m-edida em que guarda re
.lação direta com a taxa de juros e esta acusa, tenden.
cialmente, uma queda·em termos históricos. A rivalização
pelo acesso à terra entre esta ou aquela fração de capi
tal e a propriedade familiar só pode, então, ser contida
dent~o de determinados limites - ~e ~ificil caracteriza~
ção inclusive - mediante.a atuação.planejadá do Estado,

.pressuposto da acumulação,mas igualmente,
de de conservar esta acumulação· vi~vel,. e,

da necessida-
por isso mes

mo, menos sujeita a flutuaç~~s cicli~as, ao~ movimentos·
de coric~ntração e centralização do capital,e as reivin
·dicaç~es ~01iticasd6 proletariado.

,.



CONCLUSÃO

Não retomaremos aqui todas as análises efe-
tuadas ao longo deste trabalho, como se constituisse nos
so prop~sito operar uma sintese harmoniosa de elementos
antag~nicos. Cabe-nos evidenciar, inicialmente, que a
pr~pria ariálise da produç~o familiar não se esgota no am
bito desta~ páginas, apenas procura caminhar para um ter
reno de potencial explicativo mais satisfat6rio. Com e-
feito, o intuito de iniciarmos com a exposição sobre a
obra de Chayanov visava situar sua import~ncia, eviden-
te em quase todas as vertentes de que tratamos. ImportâE.
cia derivada do fato de preocupar-se em fornecer uma i-
dentidade pr~pria- e não apenas resitual, como usualmen
te ocorre - ~ problemática da produção familiar,com.to-
das as ressalvas necessárias ao momento hist6rico·em que
escrevia Chayanov, momento este que decidiria o modo p~
lo qual a R~ssia poderia tornar-se socialista. Os limi _
tes da abordagem deste autor tornaram-se mais claros a

medida em que aprofundamos a mesma problemática, porem
num contexto hist~rico distinto, e do modo de produção
capitalista, que periodizamos segundo a delimitação pr~
posta por Marx e ampliada, analiticam~nte, por Faure.

No entanto, não bastava dizer que os modos
de sujeição do trabalho ao capital são dois, e que podem
relacionar-se desta ou daq~ela maneira, conforme o des~n
volvimento do capitalismo. Esta p~oposição, embora subj~
cente ao longo de nossa análise, foi complementada pelo
aprofundamento teórico permitido por Friedmann, além de
recorrermos igualmente a Mann e D'í.ck í son dada a rele -
vância da distinção, necessária, entre tempo ~e produção
e tempo de.trabalho.

o Caso concreto da agricultura brasileira,e
mais especificamente das r~~i~es mais desenvolvidas, do
pont~ de vista de u~a agricultura capitalista,.represen-
tou a tentativa de ilustração dos conceitos elaborados
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nas etapas anteriores. Para nos, a agricultura capitali~
ta destas regi6es situadas no Sul do Brasil, espelha di
retamente a problem~tica em quest~o, pois acompanha o

processo de acumulação capitalista liderada pelo setor
industrial, sob uma forma pr~pria de economias como a do
Brasil, ou seja, onde ainda não verificou-se de modo
predominante, a sujeição real do trabalho ao capital. Se
esta manifesta-se concretamente em certos.ramos de prod~
ção, onde predomina, ao que tudo indica, a extorsão de
mais valia relativa, -o mesmo nao vale para o conjunto da
nação, e menos ainda para o setor agrlcola, dada a per -
sistência de formas hibridas de produção em grande esca
la. Paradoxalmente, a presença da agroindústria cresceu
nos anos recentes, colocando em destaque o contraste com
estas formas de produção, além de aguçar o debate sobre a
a generalização de relaç6es de trabalho assalariado no
campo. Para alguns autores, tudo leva a crer que trata-
se de uma simples questão de tempo, ou seja, a generali-
zação do assalariamento não s~ ~ possivel, mas tamb~m ir
reversivel. Todavia, os exemplos fornecidos pela agricu~
tura de outros paises e a necessidade de resolução de
crises importantes de abastecimento no Brasil, -sao sufi
cientes para colocar em questão esta perspectiva.

Não cabia negar a evidência da produção Ca
pitalista em certas culturas, por~m não cabia, para. nós,
aceitar como única tal perspectiva, em função das ra~oes
mencionadas. Donde a necessidade de elaboração de um qu~
dro de referências teóricas que desse conta da fase do
capitalismo no Brasil, e, conseqUentemente, da inserçao
da agricultura neste processo. Para tal, foi preciso con
tra-argumentar em ·relação ~ tendência de assalariamento
irreyersivel, al~m de justificar a perspectiva de outras
formas·de produção, no caso, a produção familiar.

Este roteiro foi cumprido, com o intuito de
colocar em evidência que, se a produção familiar ~ in ~
dispensável ao capital em geral, na agricultura, ela o
é dentro de determinadas condições particulares. A ·pri
me ira delas é o reconhecimento do movimento dialético de
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desenvolvimento do capital, que faz coexistirem as duas
fases já citadas, o que significa dizer que produção fa
miliar e produção capitalista não são contraditbrias en
tre si, podem assumir um caráter de complementaridade
numa determinada fase do capital. Se Marx reconhecia
que a produção familiar podia ser necessaria para a
transição ao capitalismo" nos chegamos a conclusão que
pode permanecer necessária no seio do prb~rio capitali~
mo, como expressão da necessidade deste realizar a su-
jeição real do trabalho ao capital. Ocorre que esta no
va fase deve realizar-se com base na fase de'submissão
formal, já que constitui-se num aprofundamento desta.

Pode-se questionar a afirmação de que a
produção familiar ~ viável nesta fase de transição, de
um momento do capital, para outro momento da mesma to

bratalidade que ~ o capital. A inserção da economia
sileira no mercado mundial e a presença de um departa -
mento produtor de bens de luxo(l) - caracterlstica de

(1) No esquema empregado por Oliveira (in. fiA economia
da "capitulo 3, nota 1), a produção de bens
de luxo estaria inserida no Departamento 111, produ
tor de bens de consumo para os capitalistas, ou,
bens de consumo durávei s, No rrCapltulo Inédito fi (cf.
Marx, K. 1971), Marx most~a, ao discutir a questão
do trabalho produtivo / improdutivo· , que o desen-
volvimento de uma economia centrada sobre a 'produ
ção de bens de luxo (o Departamento 111, para Oli ~
veira, que adota a ~ersão Kaleckiana dos setores
da produção capitalista; não nos cabe discutir a-
qui, as diferenças entre este esquema e o de Marx ,
com dois Departamentos) causa uma desproporcionali-
dade na produção e no consumo de meios de subsistên
cia que entram na reprodução, seja das mercadorias,
seja da força de trabalho. O resultado disto é um
processo de desenvolvimento demorado - por vezes, a
té entravado - da acumulação de capital, pois o tra
balho produtivo materializa-se em produtos destina-
dos ao consumo improdutivo, isto ~, são desprovidos
de qualquer valor de uso para o processo de r~produ
ção. Ao analisar os limites da'produção de bens d~
luxo, Marx afirma que o luxo· se torna condenável,do
ponto de vista capitalista, assim que o processo de
re~rodução - ou seu progresso forçado pelo simples
crescimento demográfico - passa a ser bloqueàdo na
aplicação desproporcional de trabalho produtivo na
produção'de luxo, gerando conseqUentemente insufi



221

-uma naçao submetida ao imperialismo, mas com uma produ-
-çao capitalista em desenvolvimento - atestam, ,para nos,

a presença do Capital como modo de produçio, e ainda

(1) Continuaçio. tienciade meios de produçio e de sub
sistência. "De resto, o luxo é uma necessidade abso-
luta para um modo de produçio que, ao criar a rique-
za para os nio-produtores, deve dar-lhe formas 'que
permitam sua apropri~ç~o apenas por aqueles que sao
usufruidores." (Marx, K., 1971, p. 235/236). De cer-
to modo, Oliveira segue este raciocinio, inclusive
quanto ~ dupla determinaçio do modo pelo qual deli
neou-se o padrio de acumulaçio a partir de meados da
década de 50: (...) "o evidente pr-odomin í o-do Depar':'"

·tamento 111 presidindo a articulaç~o internacional
torna irreversivel o processo de controle oligopoli~
tico, impondo, no que interessa a esse exame, um pa
driode relações interdepartamentais no qual os aumen
tos de produtividade produzidos em qualquer setor da
economia industrial s~o inevitavelmente transferidos
aos setores - lideres e ao seu irmao siamês, o Depar
tamento I das economias centrais." (cf. Oliveira
1977 - liA economia da ", p, 87). Na realidade, o
imperativo da valorizaçio do capital é expresso, no
caso de uma economia como a brasileira, pela necessi
dade da acumulaç~o interna, e pelas pressões exter-
nas dos paises for~neos que, dialeticamente, preci -
sam 'viabilizar' a acumulaçio local para forjar um
mercado para seus excedentes, embora precisem conter
tal processo dentro de certo limites (lbgico,n~o se
trata de um processo planejado, a totalidade social
do capital impõem-se as homens; estes fazem sua hi~
tbria, mas nio sabem a h~stbria que fazem ...). Oli -
veira sintetiza esta 'contradiç~o lbgica' do capita~
quando afirma que, "o capital estrangeiro socorre-se
em primeiro lugar, das fontes internas, mas no limi-
te pode recorrer ao mercado internacional. E, mais
importante que os demais argumentos, a desproporcio-
nalidade entre o Departamento 111 e o Departamento I
e as diferenças b~sicas do ponto de vista do contro-
le do capital que· os marcam, d~ lugar a que a enorme
massa de excedentes do Departamento 111 em absolu-
to-nio tenha interesses no financiamento interno da
acumulação de capital e, portanto, na internalizaçio
do circuito de reprodução, pois isso significatia
competir com as suas prbprias matrizes." (Cf. Olivei
ra, 1977 - "A economia ..." p. 105).
Para nbs, este processo caracteriza esp~cificamente
a predomin~ncia da fase de submissio formal, princi-
palmente se assumirmos, com Oliveira, a questio da
nio internalização do circuito da reprodução do capi
tal.
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mais, como modo de produç~o que expressa seus dois momeg
tos fundamentais justamente no paradoxo da exist~ncia de
formas hibridas de produç~o na agricultura, e de rela-
ções puramente capitalistas em certos setores, inclusive
a agroind~stria, onde opera-se a reunificaç~o da agricu!
tura com a ind~stria. Ou seja, predomina a fase de submi
ssão formal como um todo, embora ela constitua a base
para a exist~ncia da sujeição real do trabalho ao capi-
tal; em certos ramos de produção.

Vários a~tores preferem adotar outros ele-
mentos para caracterizar a periodização do ~WC,
nos cabe discuti-los aqui, mesmo porque nosso
nao e discutir se tal ou tal procedimento, neste

e nao
objetivo

.parti-
cular aspec~o, revela-se mais ou menos adequado, em fun
ção de que objetivos, etc. Adotamos este referencial es
pecifico para a periodização, na medida em que presta-se
à análise do processo de trabalho, de modo mais aprofun
dado que as demais conceituações existentes (como, .por ~
xemplo, as etapas concorrenciais e monopolista do cap~
tal). Com ~feito, a submissão formal - quando o processo
de trabalho não adquire caracteristicas totalmente capi-
talistas pelo fato do produ~or não submeter-se a um ca
pitalista, ou de não buscar a valorização d~ seu capitaL
mas de manter-se apenas como gerador de valor, sem ex-
torquir mais-valia ,- coaduna-se melhor com o esquema de
produção simples de mercadorias, conforme propõe F~ied
mann, onde o produtor não encontra-se separado de seus
meios de produção e não assalaria ninguém, a não ser tem
porariamente. Ou seja, a produção·familiar possuL certas
caracteristicas que não condizem com os imperativos da
lei do valor, embora não represente um modo de produç~o
dominante, ou em condições de vir a s~-lo, uma vez dado
o avanço atual da produção capitalista. O que implica,
simultaneamente, em reconhecer que o capital não precisa,
necessariamente, generalizar-se de modo especifico (su -
jeição real do trabalho) a todos os ramos de produção
conforme discutimos ao longo do texto. Por um l~do, o
~apital ~ão ignora que a generalização da condição de
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propriet~rio significa, dialeticamente, a aboliç~o da
propriedade privada. Por outro, a generalizaç~o da
condiç~o de prolet~rio tamb~m significa a aboliç~o da
propriedade privada. Nestes dois extremos situam-se
os limites teóricos do capital como relação social.
Sua luta para permanecer como relaçãb social predomi-
nante pode, então, presciridir de sua própria generali
zação' a todas as esferas de produção. Nos'termos da
period~zação, portanto, isto representa evidentemen -
te, a dialética da coexistência das fases de sujeição
formal/sujeição real do trabalho ao capital.

Neste quadro de referências, a produção
agricola apresenta-se como o 'locus' apropriado - e
que não quer dizer que seja o ~nico

, ( 2 )de serviços, por exemplo) - para
(vide a produção
a sujeição for-

mal do trabalho ao capital, pois esta sujeição f6rmal
cumpre importante papel para a reprodução da
social predominante, a relação que e o capital. Mesmo
nos CaSOS onde esta sujeição beira a sujeiçao real
propriedade familiar subordinada ~ agroind~stria - a
ilusão da propriedade ~ vital para o capital, porquan
+- t '. t it; . Li ~ () 1"-,~orepresen a sua proprla errl orla lzaçao, a em
de não aumentar, quantitati~amente pelos menbs, o ,nu

, (2) Ver a este respeit~ uma an~lise feita por Marx
(1971): IIFormas de transição e serviços", p.228 /
2)8)

() Graziano sintetisa brevemente este argumento (Gra
ziano da Silva, 1981), recorrendo a Marx, Lenin e
Kautsky, para mostrar que o capital não precisa
da propriedade privada da terra, para a produção
capitalista. A burguesia liga-se como classe à
propriedade da terra por~ue isto constitui um el~
mento adic~onal no seu poderio, contra ataques e
ventuais ~ propriedade privada como instituição
social. Podemos afirmar que a análise de Faure de
semboca, em última inst~ncia, nesta,mesma conclu~
sao.
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mero de prolet~rios na sociedade, o que significa a neces
sidade de aumentar a distribuiç~o da mais-valia, para ele
var seu nivel de vida e n~o reivindicar ~ supress~o da
relaç~o social que ~ o capital, e que torna-o prolet~rio,
no sentido puro. Nos casos mencionados pela pesquisa do
PERSAGRI, as funç~es de reserva de terras e de m~o-de- o-
bra s~o funç~~s, por assim dizer, cl~ssicas, que cumpre a
parcela da populaç~o que luta contra a pr6Ietarizaç~0, ou
para ascender ~ condiç~o de propriet~rio e produtor por
conta própria.

Mas, a funcionalidade da produç~o familiar,
no sentido moderno - produç~o sob condiç~es tecnológicas
favor~veis - assume ainda outra faceta. Com efeito, con-
forme aludimos no capitulo anterior, a condiç~o para que
a produç~o familiar seja vi~vel - condição b~sica, entre
outras - é seu acesso ~ terra, necessitando para tal uma
certa acumulaç~o de excedente, por ele mesmo gerado. Se
o capital permite esta retenç~o, isto significa uma -nao
apropriação de parte do produto fisico, que pode ser con
vertida em dinheiro, entesourado e aplicado, de modo a
'valorizar-se'. No· entanto, este excedente não tem, como

,fonte geradora, a obtenção de um lucro igual ao lucro me
(4)dio resultante do mercado , no qual estaria compreendi-

do e dito excedente. Enquanto o produtor familiar repr~
duzir~se ·como tal, dependendo do ciclo familiar que atra-
vessa, e das relaç~es de car~ter comunit~rio que
com outros produtores na mesma· condição - segundo
Friedmann e Hedley - e com os circuitos do capital

mantém
-supoem

(basi.
cament~ a circulaç~o), o capital.não necessita vagar a

parcela da mais-valia social que equivaleria ~ renda fun
diária. Seja ela renda absoluta, seja renda diferencial.

(4) Mesmo porque, como já dissemos anteriormente, não há
~elação de·assalariament6,que possa neste caso, origi
har o lucro no sentido capitalista. Há um excedente
flsico de mercadorias, convertidas em dinheiro atra~
v~s de Sua venda. Mas,· este excedente resulta basica-
mente do trabalho familiar apenas.
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o quantum de excedente que permanece em m~os da família
pode equivaler - em termos monetários - ~ renda da ter-
ra, se esta fôsse contabilizada. No entanto, como o ca
pital não necessita pagá-la, a terra deixa de ter sua
função clássica de entrave ~ produção capitalista. Por
um lado, a familia pode recorrer a trabalhadores volan-
tes temporariamente, ou mesmo a trabalhadores que -sao
produtores familiares, como exemplifica Friedmann, Por

-outro, nao necessita incluir o ~luguel da terra nos cus
tos de produção, já que lhe pertence de modo privado.V~
rifica-se uma eliminação da renda da terra, e isto ocor
re tanto na presença de agroind~strias, que adquirem

, ( 5 )por conta propria as terras de que necessitam, como
na presença da produção familiar.

A diferença fundamental entre ambos é que
a agroind~stria pode diversificar a aplicação de seu
capital de modo muito mais ~mplo que a propriedade fami
liar, de modo a reduzir a diferença entre tempo de
dução e tempo de trabalho. A propriedade familiar

pr~
pode

assumir esta diferença, mas ela lhe é menos onerosa, na
medida em que, quando ocorre, representa alternativa de
emprego de tempo disponivel - e esta alternativa pode
ou não ser remunerada - em alguma ocupação de caráter ~
til. O que não implica que esta ocupação alternativa se
ja "lucrativa", ja que nao há objetivo de valorização
de um capital adiantado, apenas a subsistência, que p~
de ser alcançada em nivejs altamente satisfat~rios,pois
a disponibilidade de acesso ao progresso técnico garan
te certos niveis de produtividade, embora, de modo ge-
ral, verifique-se uma elevação dos preÇns, pela maior
participação de meios de produção que são utilizados co
mo capital constante, transmitindo parte crescente de
seu valor ao produto.

(5) Estas empresas beneficiam-se inclusíve do Estado,nes
te processo, através das politicas de incentivo a a-
groind~stria. (cf. entre outros, Sorj,B.(198o), p.90
/95) ..
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No caso da agricultura brasileira, a mode~
nizaçao da produç~o familiar inclui-se num conjunto de
medidas que teriam por finalidade ,precipua operar uma

're-alocaç~o dos recursos entre diversos ramos da produ-
ção. A questão de saber se o padrão de acumulação
tou-se ~ importante, por~m não se pode pensar num outro
padrão de acumulação caso permaneçam a~ condiç5es pre-
sentes de abastecimento agricola. A crise deste abaste-
cimento ~ de import~ncia acentuada para o capital, pois
uma força de trabalho que n~o recebe de volta do capi -
tal, os meios suficiente para reproduzir-se, e uma for
ça de trabalho em debilidade f{sica constante, o que e
incompativel com as necessidades da acumulaç~o em geral
embora, forçosamente, opere como fator de decl{nio da
taxa de lucro. O processo de perequação da taxa de lu-
cro - que verifica-se ~ medida em que os sucessivos ra
mos da produção reduzem a desigualdade de seu desenvol-
vimento - passa necessariamente pela transformação da
agricultura, na medida em que representa a transição
para a sujeição real do trabalho ao capital. Esta trans
formação abrange inclusive as atividades de comerciali~

- -zaçao, armazenamento e conservaçao dos produtos
las,oque foje portanto a esfera de atuação do

1· d . f' t . lt (6 )ap 1ca o espeC1 lcamen e na agr1cu ura ..

agric9..
capital

No plano mais pragmático, os setores que
devem assumir a tarefa desta transformação tem reivindi
cado medidas concretas, altamente representativas de n~
cessidade de se romper a rigidez da atual estrutura fun
diária, e por conseguinte, .da oferta de produtos agric~
las. A eliminação dos subsidios à produção, pelo menos
do modo pelo qual foram concedidos, , .e apenas uma faceta
da questão. Pois, se estes subsidios comprimiram os pr~
ços recebidos pelo setor ~t~ hoje, poderiam muito bem
ser canalizados para as atividades que. viabilizassem sua

(6) Entendida aqui como atividade de produção apenas,já
que o pr~prio capital opera a reunificaç~o da ind~s
tria com a agricultura.



227 •

transformaç~o em agricultura capitalista. Diríamos que,
o capital manteve a agricultura com baixos níveis de ren
dimentos, de modo a financiar a acumulaç~o no departamen

"to produtor de bens de lux~, e,"colateralmente, nos de-
mais setores da produç~p, sendo que este procedimento p~
rece acentuar seu esgotamento, para a acumulaç~o em ge-

(7) - -ralo Nao apenas para a acumulaçao interna, mas em
funç~o da relaç~o dinâmica com os paises mais puramente
capitalistas, j~ que o teor desta relaç~o é determinante
das possibilidade e modalidades da acumulaç~o interna
Neste sentido, rompendo-se as baireiras que confinaram a
acumulação ao setor de bens de luxo, a redefiniç~o do
novo padr~o de acumulaç~o passa igúalmente pela redefin.i
çao - ora em curso - nas relações com os referidos pai
ses. Em termos puramente te~ricos~ tratar-se-ia de veri-
ficar as condições de que dispõe a acumulação de capital
nas fronteiras nacionais para subtrair-se, de modo mais
acentuado, as determinações externas, que regularam-na ~
té os dias de hoje. A pr~pria instabilidade que marca
este inicio da década de 80 é que nos sugere esta indag~
ção, cuja resposta, obviamente, não cabe nos limites da
conclusão de nosso trabalho.

premencia
Não deixa de ser significativo o car~ter de

que tem sido dado a uma reforma tribut~ria ,
~ consolidação orçament~ria e a pr~pria renegociação de
um pacto político entre as diversas camadas da socieda -
de. Um eminente empresário, entre outros, expressava ni
tidamente esta problemática nos seguintes termos: "A a-
gropecu~ria espera do governo uma politica de est~q~es
reguladores mais ~gil e uma""politica de preços ,minimos
que atue não apenas quando da iminência de uma ruina dos
produtores provocada por uma colheita abundante. (•.. )Na
pOlitica de crédito rural, valemo-nos da"tese do eminen-
te Prof. e ex-ministro Oct~vio Gouvêa de Bulhões: a agri
cultura precisa de preços, de mercado internacional, de

(7) Esgotamento da agricultura, justamente por causa do
papel do Departamento de bens de luxo, conforme pr~
curamos explicitar na nota 1, acima.



228

crédito forte e nessa situação os subsidios poderiam ser
dispensados. Sem eSSa adequação, a retirada dos subsi
dios poderá levar ~ inviabilização da produção rural .

.(.•.) O imperativo de elevação da' produtividade na pro-
dução do complexo de produtos de origem animal, é condi-
ção vital para a sobrevivência das empresas e da competi
tividade de tais produtos nos mercados internos e exter-
no. Para tanto, será fundamental a profissionalização
dos produtores de grãos e dos criadores, com a progreE..
siva elevação de seu nivel de capacitação, independente-
mente de seu tamanho, seja pequena, média ou grande. (...)
A agropecu~ria do futuro tem reservado principalmente
para os produtores profissionalizados. Uma produção fa -
miliar perfeitamente inserida neste contexto. Levada a
custos menores, sem grande dispêndio no transporte de
produtos, desempenhará importante papel no abastecimento
dos pequenos centros urbanos, agrovilas e mesmo na peri-
feria destendida das regiões metropolitanas. (... ) Pa
ra o setor agroindustrial (.•. ) a batalha da produtivid~
de será igualmente crucial, no sentido de ofertar produ-
tos a preços tendencialmente menores. Nesse sentido, se
rá fundamental uma progressiva automatização de fábri
cas, moinho s, e misturadores e a adoção de sistemas ~n
tegrados de computação que abranjam todas as fases do
processo produtivo (•.• ).,,(8)

(8) "O criador brasileiro nos anos 80, sua responsabili
.dade e o seu futuro. O govern~ e o produtor." (cf
Ticoulat Fº, R. 1982) Entre outros, este discurso ~
videnciá o papel que a produção familiar pode desem-
penhar, inclusive com um determinado espaço reserva-
do, a titulo de mercado. Por outro lado, o mercado
da agroindústria é aquele consti tuido pelo setor. ex-
terno também, na medida em que os ganhos de produti-
vidade devidos ~ automatização na produção deveriam
aumentar a competitividade dos produtos. Ademais, re
conhece-se implicitamente a crise de· abastecimento·
interno, cen trado priori tariament e sobre a agroLndu s
tria, ou sobre a tentativa fracassada de moderniza -
ção dos latifúndios (cf. Nakano, Y. 1982), o que aca
ba abrindo espaço para a produção familiar, que de
ve caminhar para a profisSionalização (conforme o
conceito apresentado pela CEDES).
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Parece-nos dificil encontrar maior e~plici-
tude de propósitos, quanto aos rumos que o processo de
desenvolvimento capitalista deve assumir no Brasil, de

'modo a potencializar a acumulaç~o de.capital em setores
outros que aqueles que o fizeram at~ agora,. e, logicame~
te, dependendo do grau de autonomia decisória que a na-
ção possuir neste sentido. Mas a conformação de um setor
de produção familiar mostra-se de acordo com a necessida
de de controle dos rumos deste processo, em relação as
metas fixadas por seus defensores e teóricos. As conse -
qUências seriam muitas e profundas, para merecerem apenas
uma simples enumeração. Acreditamos inclusive que, pa~
te delas, foi exposta logo acima. Resta-nos dizer que o
pano de fundo sobre o qual move-se este bloco de
ses ~ constituido por um modo de produção, cuja manipul~
ção não pode ser pensada em termos ~nicos de um planeja-
mento adequado ou não, exequivel ou não. A somatória das
forças em jogo, em qualquer situação de politica econô-
mica, ~ bem superior aquela que procuramos evidenciar, e
bem mais complexa, mormente pelo lado das articulações
que entret~m o capital investido na agricultura c~m os
capitais for~neos. No entanto, nossa preocupaçao conver
gia, essencialmente, para a delimitação das cbndições en
dógenas que poderiam propiciar um surto de desenvolvimen
to da propriedade familiar na agricultura. Neste senti-
do, as·referências ~s injunções oriundas de al~m-frontei
ras não foram marginalizadas por não reconhecermos sua
import~ncia, nem colocadas em segundo plano por insufi -
ciência de meios para lidarmos com elas. Pelo contrário,
acreditamos que merecem um.tratamento extremamente cuid~
doso, que fugia ao ~scopo deste trabalho especifico, o
qual representa apenas uma etapa no processo de compree~
são do movimento de capital no campo.
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