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RESUMO 

Este trabalho visa investigar a forma como o trabalho é organizado no campo e 
analisar o modo como este se divide no Brasil, verificando também o que está posto 
na ordem jurídica e o como ela se observa na prática. Para tal fim, será utilizado 
como metodologia a revisão de literatura e de levantamento de dados estatísticos 
fornecidos por institutos ou agências brasileiras especializadas, compondo uma 
pesquisa exploratória ou descritiva. De início será realizada um levantamento 
histórico acerca da organização do trabalho no campo brasileiro e apontado o que 
as relações de trabalho no campo atualmente herdaram desde a época da chegada 
dos portugueses ao que viria a ser o Brasil. A seguir, serão estudadas as leis do 
desenvolvimento capitalista e suas implicações na produção rural que persiste em 
formas atrasadas da divisão social do trabalho em relação a cidade. Também será 
analisado, sob este prisma, o cenário da produção rural nacional atual, a política 
econômica fundiária e trabalhista, e como se dão as relações entre cidade e campo. 
Por fim, será estudado como a ordem política nacional, através do Estado 
Democrático de Direito, tenta dirimir os conflitos fundiários, regulamentar o trabalho 
e a propriedade rural. Diante da enorme discrepância na divisão de terras, formas 
atrasadas de contratos de trabalho e um cenário pujante de desindustrialização 
nacional, a retomada dos conflitos e massacres na luta pela terra e a recente pausa 
indefinida na reforma agrária, é justificada a relevância da escolha do tema e a 
forma de abordagem, sendo indispensável pesquisar a história do trabalho e da 
propriedade do campo, para que não se esqueça que os abusos do passado ainda 
estão latentes na sociedade contemporânea.  
 

Palavras-chave: Campo. Divisão do Trabalho. Economia Política. Precarização. 
Latifúndio. Trabalho Rural. Propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to investigate the way the work is organized in the coutryside and to 
analyze how it is divided in Brazil, also checking what is in the legal order and how it 
is observed in practice. To this end, it will be used as methodology of literature 
review and survey of statistical data provided by institutes or specialized Brazilian 
agencies, composing an exploratory or descriptive research. In the beginning, a 
historical survey will be conducted about the organization of work in the Brazilian 
countryside and pointing out how working relations in the coutryside currently 
inherited from a time of arrival of the Portuguese to what would become Brazil. Next, 
will be studied as laws of capitalist development and their implications for rural 
production that persists in backward forms of social division of labor in relation to the 
city. It will also be analyzed, in this light, the scenario of the current national rural 
production, the land and labor economic policy, and how the relations between city 
and country occur. For example, it will be studied as a national policy, through the 
Democratic State, trying to settle land conflicts and regulate rural work. In the face of 
the huge discrepancy in land division, delayed forms of labor contracts and a thriving 
scenario of national deindustrialization, the resumption of conflicts and massacres in 
the struggle for land and the recent indefinite pause in agrarian reform, the relevance 
of the choice of theme and the form of It is indispensable to research the history of 
work and propriety in the coutryside, so that the abuses of the past are still latent in 
contemporary society. 

 

Keywords: Coutryside. Division of Labor. Political economy. Precariousness. 
Latifundium. Rural work. Propreity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 1963, Alberto Passos Guimarães, em sua obra Quatro Séculos de 

Latifúndio, através de detalhada análise materialista dialética, aponta que o 

problema agrário brasileiro não é meramente uma questão matemática de divisão de 

terras, tão pouco significa que uma simples reparação de injustiças ou assistências 

sociais teriam como resolvê-lo. 

Guimarães, propunha uma profunda mudança na organização do trabalho e 

da produção agropecuária brasileira, que passaria necessariamente pela extinção do 

sistema de latifúndios e por conseguinte uma transformação na organização 

fundiária do país. Segundo suas palavras: 

 

(...)romper e extirpar, simultaneamente, as relações semicoloniais de 
dependência ao imperialismo e os vínculos semifeudais de subordinação ao 
poder extra-econômico, político e ‘jurídico' da classe latifundiária (1964, p. 
38). 
 

 

 Ao cunhar o termo “semifeudalidade”, o autor se refere ao debate sobre o 

modo de produção predominante no Brasil, marcado por relações de produção 

atrasadas, especialmente no campo, o que se irradia para as cidades, 

demonstrando que o problema agrário é parte essencial da situação de atraso e 

dependência externa do país. Nessa esteira, seus estudos também iam de contra as 

teses que afirmavam que o Brasil havia passado por uma completa transformação 

capitalista, através de uma “revolução agrícola e industrial”, deixando de ser um país 

agrário para se tornar um país capitalista industrializado (CARONE, 1982, p. 210). 

Ao final da década de 1990, a doutrina do desenvolvimento agrário 

nacional ganhou uma nova roupagem, o agronegócio. Como se, a partir da 

ascensão do neoliberalismo no Brasil, a estrutura agrária tivesse sido alterada e o 

problema se consistisse simplesmente numa contradição entre agronegócio e 

agricultura familiar, quando, na verdade, ambos fazem parte das mesmas estruturas 

sociais de exploração da força de trabalho camponesa (ESTEVAM e STÉDILE, 2013, 

p. 13). E, cujas contradições foram apontadas pelo geógrafo Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira (2007).  
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"Neste início de Século XXI, a situação continuava a mesma, pois, em 2003, 
havia no cadastro do Incra, um total de 4 milhões e 563 mil imóveis 
ocupando 436 milhões e 596 mil hectares. Entre estes imóveis havia 111 mil 
grandes propriedades apropriando-se de 209 milhões de hectares (48% do 
total); 295 mil médias propriedades em 87 milhões de hectares (20%); e um 
milhão e 140 mil pequenas propriedades com apenas 74 milhões de 
hectares (17%). Havia ainda 275 mil imóveis não classificados e 2 milhões e 
741 mil minifúndios, que merecem uma análise à parte em outra 
oportunidade. 
(...) Com o aumento do número de imóveis e da área cadastrada em mais 
de 100 milhões de hectares em 2003, havia apenas 161 mil imóveis 
(grandes e médios) classificados como produtivos ocupando 120 milhões de 
hectares (27%) da área cadastrada. Enquanto isso, 245 mil grandes e 
médios imóveis improdutivos continuavam a se apropriar de 176 milhões de 
hectares. Entre estes imóveis improdutivos, 54 mil grandes propriedades 
concentram 120 milhões de hectares. Aliás, entre as grandes propriedades 
improdutivas duas mil delas concentravam um quarto desta área." 
 

 

A tese do agronegócio e do Brasil plenamente capitalista urbano e industrial, 

por vezes tem respaldo nos métodos de pesquisas, como por exemplo, os critérios 

utilizados pelo IBGE para classificar determinada população em “rural” ou “urbana”. 

Uma crítica elaborada pelo geógrafo pesquisador José Eli da Veiga, expõe a 

existência de “Cidades Imaginárias”, que distorcem a configuração do território 

brasileiro, e, consequentemente, as políticas públicas aplicadas em seu âmbito 

(2002, p. 34).  

 

A vigente definição de “cidade” é obra do Estado Novo. Foi o Decreto-Lei 
311, de 1938, que transformou em cidades todas as sedes municipais 
existentes, independentemente de suas características estruturais e 
funcionais. Da noite para o dia, ínfimos povoados, ou simples vilarejos, 
viraram cidades por norma que continua em vigor, apesar de todas as 
posteriores evoluções institucionais. Não somente as dos períodos pós-
1946, pós-1964 e pós-1988, mas também as que estão sendo introduzidas 
pelo novíssimo Estatuto da Cidade. Por exemplo, ao dispensar da exigência 
de Plano Diretor quase todas as “cidades” com menos de 20 mil habitantes. 
Será razoável que no início do século 21 se considere “cidade” um 
aglomerado de menos de 20 mil pessoas? 
 

 

Também reafirma o caráter semifeudal das relações de produção e 

circulação ainda vigentes no Brasil e como a reforma agrária do Estado é um 

instrumento de corrupção, capitalização de latifundiários, endividamento de 

camponeses, e repressão sistemática às suas reivindicações; assim Guimarães 

(1964, p. 105) propõe um programa de transformação radical no campo, que envolve 

como tarefas a superação do sistema latifundiário, ruptura com as relações de 

produção semifeudais e desenvolvimento das forças produtivas no campo. 
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Para demonstrar o problema nos métodos de pesquisa, analisando o estudo 

de 2010 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), onde divulga suas 

análises sobre a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2008. 

Ao passo que se baseia nos dados de população urbana e rural levantados pelos, já 

questionados, critérios, e nos dados do Censo Agropecuário de 2017 

O IPEA (2010) admite que negar a demanda por uma transformação 

estrutural no campo é o mesmo que apoiar a criminalização de movimentos 

populares, e conclui que “a persistência de uma estrutura fundiária fortemente 

concentradora continua sendo problema grave no Brasil”. Tal afirmação se justifica 

ainda em conclusões dos próprios mecanismos estatais, como nos índices de 

concentração fundiária como o índice de Gini (IPEA, 2004), que se encontra 

praticamente intocado nas últimas décadas, o que é contraditório frente as medidas 

dos governos petistas que apontavam para uma maior democratização da 

propriedade da terra, através de instrumentos como desapropriações, aquisições e 

arrecadação de terras, crédito rural, entre outros. Sobre os modelos de reforma 

agrária, adotados no Brasil, Plínio de Arruda Sampaio tece a seguinte crítica: 

 

Herança não resolvida da economia colonial, tal padrão de organização da 
agricultura tem revelado surpreendente capacidade de resistir à força do 
tempo e de opor-se a qualquer iniciativa de democratização do mundo rural. 
A estabilidade da estrutura fundiária na história brasileira – expressa na 
inabalável rigidez do índice de Gini – deixa patente a perfeita simbiose entre 
modernização técnica e latifúndio. A baixa renda do trabalho no campo 
evidencia a estreita correlação entre agronegócio e superexploração. O fato 
fica evidente quando se constata que atualmente a renda média dos 
trabalhadores rurais pobres é aproximadamente 80% do salário mínimo e 
que a renda média dos trabalhadores rurais não pobres é 40% inferior ao 
rendimento médio nacional. (SAMPAIO JUNIOR, 2012, p. 1-2). 

 

Assim, a autarquia, mesmo utilizando de dados obtidos através de métodos 

que podem ser falhos, para sustentar uma ideia de crescimento econômico, estes 

dados dos próprios órgãos e pesquisas alinhadas ao Estado respaldam a ideia de 

semifeudalidade mencionada por Alberto Passos Guimarães e mostram como a 

proposta de uma transformação estrutural no campo continua atual, mesmo 

remetendo a um problema com raízes no século XVI. 

É necessário também, para um entendimento adequado desta questão, que 

compreenda em sua gênese a fase imperialista do capitalismo, e suas 

consequências internacionais, que tem por origem o momento em que os países de 
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capitalismo concorrencial desenvolvido, viam suas economias entravadas, pois o 

mercado interno era muito limitado e esparso, e com a consequente estagnação, as 

taxas de lucro decresciam, as mercadorias não circulavam e o desemprego e a taxa 

de pobreza dos países desenvolvidos era alarmante. Tal era a situação, com as 

possibilidades de aplicação lucrativa do capital limitadas a um ou outro mercado 

nacional (LENIN, 2011, p, 132-133). 

Com isso, os capitalistas dos países desenvolvidos passaram a exportar 

suas mercadorias para os países atrasados, as antigas e atuais colônias. E, através 

da coação violenta ou do suborno as classes dominantes locais, passam a submeter 

esses países atrasados às necessidades do desenvolvimento do capitalismo 

estrangeiro (LENIN, 2011, p. 186-187). 

Levando em conta que o desenvolvimento do capitalismo, dada as 

condições locais, se dá de maneira desigual, assimétrica e combinada. Para que se 

mantenha e se desenvolva ainda mais, o capitalismo imperialista deve não estimular 

os países sob seu jugo a levar a cabo o seu próprio desenvolvimento interno, pelo 

contrário, deve lutar pelo entrave das forças produtivas internas (COSTA, 2011, p. 3).  

Ao proceder dessa forma, aufere superlucros a medida que se apropriam de 

seu material humano e capital e escoam sua produção a preços exorbitantes, até 

mesmo os produtos de baixa qualidade. Ao passo que, nos países subdesenvolvidos 

os capitais são escassos e matérias primas, produtos agrícolas e mão de obra são 

baratos e abundantes, os capitalistas imperialistas conseguem monopolizar os 

mercados, haja vista a concorrência insignificante ou dominada em graus diferentes 

(LENIN, 2011, p. 211).  

Simultaneamente a tal entrave, os países imperialistas estimulam a 

manutenção do atraso econômico do modo de produção nos países 

subdesenvolvidos, deixando com que relações de produção pré-capitalistas, 

particularmente feudais, floresçam para que eles possam aumentar seu domínio 

econômico na região, colocando os países subdesenvolvidos numa situação de 

semicolônia, ou de colônia de fato, em observância a enorme dependência 

econômica advinda da relação entre país imperialista e colônias e semicolônias 

(LENIN, 2011, p. 208). 

 Então o semicolonialismo, cria uma situação contraditória onde, na medida 

em que o imperialismo deve utilizar os países semicoloniais para se contrapor à 
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tendência à queda da taxa de lucro em seus respectivos países, devem aplicar 

nestes as medidas necessárias para a criação de mercados que absorvam sua 

produção manufatureira. 

Precisam também utilizar os países semicoloniais como um apêndice para 

conseguirem matérias primas baratas, mão de obra barata e assim por diante. 

Porém, ao mesmo tempo, é de interesse para os imperialistas o entrave ao 

desenvolvimento do capitalismo nos países semicoloniais, pois somente sob 

condições de existência do atraso econômico estes países podem se submeter de 

forma colonial. Assim, simultaneamente, a combinação entre a decomposição da 

economia camponesa natural e seminatural (o “feudalismo clássico”), a manutenção 

artificial das relações feudais e o entrave ao desenvolvimento do capitalismo acaba 

gerando nos países do Terceiro Mundo a predominância do que se entende como 

semifeudalismo. O feudalismo é um sistema de produção no qual a classe 

latifundiária explora os trabalhadores rurais (independente da modalidade na qual 

estejam inseridos) através de práticas como o arrendamento, a parceria, etc (LENIN, 

1982a, p.35). 

No caso do Brasil, essas características feudais manifestam-se na medida 

em que cerca de grande parte dos camponeses brasileiros não trabalham enquanto 

operários do campo, são arrendatários, parceiros, meeiros, comodatários, posseiros, 

etc. Para não se falar também no que entende-se como o semifeudalismo, como a 

exploração através de práticas pré-capitalistas (mas não exatamente feudais) como 

o atravessamento, a agiotagem, e assim por diante (GUIMARÃES, 1964, p. 192-

193). 
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2. ASPECTOS GERAIS DA FORMAÇÃO POLÍTICO-ECONÔMICA DO BRASIL 

 

Para que se estude sobre as formas de trabalho predominantes no campo, é 

necessário que compreendamos como as classes se organizam na produção rural 

brasileira. Para tanto, é importante que se trace uma linha evolutiva da sociedade 

brasileira sob o ponto de vista das relações de produção, do desenvolvimento dos 

instrumentos de produção e, por fim, dos produtores de mercadorias (ACADEMIA…, 

1956, p. 80). 

Tal análise perpassa por compreender também, o posicionamento do Brasil 

na economia mundial. As relações de produção predominantes e suas 

transformações até o dia de hoje. Afinal, um país não se encontra isolado no globo, 

tão menos está à margem do tempo, como se o passado não existisse. (MEAD, 

1972, p. 187-188). 

Não se busca aqui, exaurir o decorrer dos acontecimentos da história do 

Brasil, mas assimilar tais acontecimentos na sua concretude para extrair deles as 

transformações nas relações de produção e, por conseguinte, as transformações 

socioeconômicas.  

 

2.1. A formação nacional portuguesa e as grandes navegações 

 

A gênese do sistema latifundiário, predominante na organização da 

produção rural brasileira (IBGE, 2017), está ligado à própria formação nacional 

brasileira, de modo que não se pode pensar em conhecer a realidade brasileira sem 

se conhecer, ao mesmo tempo, a história de cinco séculos do sistema latifundiário.  

Em nosso país, o sistema latifundiário não surgiu através de forças 

endógenas, foi aqui introduzido à força, em meados do século XVI, pelo colonialismo 

português motivado pelas necessidades da acumulação primitiva do capital.  

 

O colonizador não se transfere ao Brasil para produzir apenas o necessário 
à sua subsistência. Poderia fazer isto em melhores condições, sob muitos 
pontos de vista, em sua área de origem. Poderia fazer aqui, com o seu 
próprio esfôrço, com o esfôrço de seus braços. Mas não é para isso que se 
transfere à Colônia; transfere-se para enriquecer. Enriquecer, no caso, 
significa produzir, não para a própria subsistência, ou a da comunidade, 
mas para alcançar um excedente que se destina ao mercado, produzir 
mercadorias. A produção dêsse excedente está na própria finalidade da 
colonização. Ora, essa produção não poderia surgir do emprêgo apenas 
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dos braços do colonizador, mas do emprêgo de outros braços, e de muitos 
outros. Daí o trabalho escravo, e trabalho escravo do africano, isto é, do 

elemento já afeito ao modo escravista de produção. (SODRÉ, 1963, p. 
70). 
 

As peculiaridades das relações de produção estabelecidas no seio do 

sistema latifundiário e, por conseguinte, a caracterização do sistema aqui 

estabelecido por Portugal não pode ser de fato assimilada sem que se conheça os 

antecedentes da formação nacional portuguesa, sendo este nosso ponto de partida.  

O surgimento de Portugal enquanto Estado-nação remete as lutas seculares 

dos povos ibéricos cristãos contra a dominação árabe. Mesmo com a derrota na 

Batalha dos Poitiers, no ano de 732, os árabes mantiveram o domínio do sul da 

Península Ibérica durante muitos séculos. Henrique de Borgonha, nobre de origem 

francesa, recebeu parte das terras situadas a oeste da Península Ibérica do rei de 

Leão, a título de recompensa pela ajuda prestada na luta contra os árabes. Serão 

tais terras que virão a compor o Condado Portucalense, mais tarde, o Reino de 

Portugal. Em 1140, Dom Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, 

proclamará a independência do Condado Portucalense em relação ao Reino de 

Leão, com a consequente formação do Reino de Portugal. (SODRÉ, 1963, p. 16). 

Observa-se, aqui, as particularidades da formação nacional portuguesa, em 

comparação com outros países da Europa: O antigo fracionamento feudal, onde 

cada senhor de terra era todo-poderoso dentro de seus gigantescos latifúndios, não 

esteve presente em Portugal, tendo este país já nascido sob o signo da monarquia 

nacional (BAGÚ, 1949, p. 36). 

A precocidade da ascendência da monarquia lusa possibilitou ao país evitar 

o fracionamento dos latifúndios que entravava o desenvolvimento da economia 

mercantil, centralizar a cobrança de impostos dos latifundiários para a criação de 

poderosas forças armadas e financiar grandes empreendimentos comerciais. 1  A 

 

1 Diante de uma situação econômica marcada pela crise do sistema feudal na Europa e gradual 

crescimento da economia mercantil, a divisão em feudos de economia natural e autárquica 

entravavam o desenvolvimento desta. Os latifundiários cobravam enormes impostos pela passagem 

de mercadorias por suas terras, a permissão para que cada latifúndio possuísse sua própria moeda 

(em vez de uma moeda unificada a nível nacional dificultava a equiparação de uma moeda com a 

outra e, portanto, a própria circulação mercantil. O estabelecimento das monarquias nacionais 

atendeu a interesses, simultaneamente, feudais e mercantis: Os latifundiários abriram mão de sua 

autonomia sobre a terra, e passaram a pagar impostos ao rei (o maior latifundiário). A centralização 
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própria Revolução de Avis (1383-1385), fruto de uma luta entre representantes do 

capital comercial e a nobreza latifundiária, resultou numa vitória dos primeiros contra 

os segundos, colocando os comerciantes e usurários com uma maior participação 

nos interesses da Corte portuguesa, embora que ainda de maneira subalterna em 

relação aos latifundiários (SODRÉ, 1963, p. 18). 

A crescente demanda por metais preciosos na Europa em pleno período da 

acumulação primitiva era entravada por uma situação onde, cada vez mais, o 

comércio canalizava o ouro e a prata para a importação de produtos da indústria 

artesanal indiana. Além disso, o monopólio dos italianos sobre a navegação no 

Oceano Mediterrâneo encarecia as mercadorias europeias exportadas para a Índia, 

tornando-as menos competitivas no mercado oriental. Tais fatores vieram a se juntar 

para condicionar, efetivamente, as expansões marítimas objetivando a busca por 

metais preciosos e o desenvolvimento do capital comercial. (PRADO JR., 2012, p. 

19). 

Observa-se que tais problemas não são puramente portugueses, mas 

europeus como um todo. O fato de haver sido Portugal o primeiro país a se engajar 

na empresa das Grandes Navegações, enquanto que o restante dos países da 

Europa somente após muitas décadas o fez, explica-se pelos motivos já citados: a 

existência, desde o início de sua constituição enquanto país, de um Estado forte e 

centralizado, refratário ao clássico divisionismo feudal e capaz de impor a 

centralização tributária (MARX, 2013, p. 289); e a Revolução de Avis, que acabou 

por aproximar o capital comercial da monarquia lusa, alocou considerável parte dos 

recursos mercantis acumulados na criação de estrutura necessária à expansão 

marítima, isto é, a construção de escolas de navegação, inovações técnicas, criação 

de uma intelectualidade que se aprofundasse no estudo dos mares (SODRÉ, 1963, 

p. 15). 

 O restante da Europa, ao contrário, encontrava-se ainda mergulhado nas 

guerras inter-feudais, dos quais ainda poucos países haviam conseguido 

 

da cobrança de impostos pelo monarca permitiu a criação de forças armadas necessárias para 

combater as revoltas camponesas. Ao mesmo tempo, a unificação da moeda e o fim da cobrança de 

impostos para a passagem de mercadorias pelos grandes latifúndios atendeu aos interesses de 

comerciantes e usurários, que puderam comprar, vender e emprestar sem os obstáculos dos entraves 

feudais (SODRÉ, 1963, p. 18). 
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estabelecer o sistema da monarquia nacional. Sua própria localização geográfica, 

sendo Portugal um país tipicamente marítimo, foi também um fator que facilitou seu 

ingresso pioneiro nas Grandes Navegações (SODRÉ, 1963, p. 27). 

As Grandes Navegações, foram, assim, um empreendimento comercial, 

mercantil. Tratava-se sobretudo, para a frota de Pedro Álvares Cabral, buscar uma 

nova rota marítima para se chegar à Índia, e se estabelecer contatos de importação 

e exportação onde se pudesse exportar muito e importar pouco, importar de 

preferência especiarias para o consumo da nobreza portuguesa, e buscar metais 

preciosos (SODRÉ, 1963, p. 10). 

Tais fatores explicam o desinteresse inicial de Portugal pelo Brasil recém-

descoberto em relação ao comércio com a Índia ou outros países do Oriente. A frota 

de Cabral, que em nosso território atracou em abril de 1500, encontrou aqui não 

uma produção mercantil desenvolvida e estabelecida, que pudesse vender o que 

para Portugal fosse interessante comprar, ou comprar de Portugal o que para a 

população nativa fosse interessante possuir. Ao contrário, a população nativa do 

território recém-descoberto (que ainda não se entendia como “Brasil” no sentido 

nacional do termo, isto é, enquanto nação brasileira) era constituída por povos 

indígenas que se encontravam ainda no sistema de produção da comunidade 

primitiva (SODRÉ, 1963, p. 59-60). 

Tratava-se de povos que viviam do extrativismo vegetal e de uma agricultura 

rudimentar, que cultivava principalmente as culturas do milho e da mandioca. 

Evidências históricas dão conta de confirmar que até mesmo o arado puxado a 

tração animal não era utilizado pelos povos nativos na agricultura – estes não 

conheciam o cavalo e o boi, sendo introduzidos somente muito mais tarde pelos 

colonialistas portugueses. Para os indígenas, a terra e os produtos que esta os 

provia, a própria natureza, os minérios nas entranhas da terra, etc. eram produto de 

subsistência própria (PRADO JR., 2012, p. 19). Não podiam ser, sob a visão dos 

indígenas, objeto de troca numa situação em que estes mesmos não haviam 

alcançado um sistema de produção que conhecia as trocas (isto é, a economia 

mercantil) por lhes faltar a condição histórica necessária para tal (ENGELS, 1984, p. 

24-25). 

Sendo assim, no território recém-descoberto, incapaz de atender às 

necessidades mercantis das Grandes Navegações, as ações dos portugueses para 
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com o gentio e o território se limitou a um incipiente escambo (trocas amonetárias, 

isto é, sem a presença de dinheiro como intermediário das trocas, sendo feito 

portanto de forma direta) de produtos metropolitanos pela madeira nativa do pau-

brasil, utilizado em Portugal como matéria prima para a produção de tintas, e ao 

estabelecimento de poucas frotas de navios para fazer vistorias em torno do litoral 

como forma de manter o controle sobre as terras recém-desbravadas (SODRÉ, 1963, 

p. 59-60). 

Até por volta da década de 30 do século XVI, as relações entre nativos e 

portugueses somente a isso resumir-se-ia, com as atenções voltadas de maneira 

absolutamente predominante para o mercado oriental. Somente após 

acontecimentos de relevo datados desta época, Portugal mudaria de atitude para 

com território brasileiro recém-descoberto (SODRÉ, 1963, p. 60). 

Os ataques árabes contra navios portugueses no Oceano Índico, cada vez 

mais frequentes, tornavam a manutenção do monopólio comercial com a Índia 

extremamente cara. O próprio gradual restabelecimento de inúmeras zonas 

produtoras na Europa após décadas ou, até mesmo, séculos de guerras inter-

feudais tornavam os produtos indianos não mais tão atrativos dentro do mercado 

europeu (SODRÉ, 1963, p. 18). Além disso, novos ataques feitos por navios 

estrangeiros contra o território brasileiro, com o intuito de se buscar metais preciosos, 

ameaçavam o domínio português sobre aquele (SIMONSEN, 2005, p. 100). 

Deve-se ressaltar, também, que Portugal nunca deixou de ter esperanças 

em encontrar ouro e prata no território descoberto. Para o capital comercial 

português, tratava-se agora de buscar uma alternativa ao decadente comércio com 

Índia e de assegurar o seu controle sobre o território brasileiro frente aos ataques e 

invasões estrangeiras. Aparecia então, agora, o problema da colonização (como 

alternativa ao comércio indiano), que até o momento não se colocava numa 

empresa comercial como a das Grandes Navegações. (PRADO JR., 2012, p. 19). 

 

2.2. A montagem da colonização e o nascimento da sociedade feudal e 

escravista 

 

Como já abordado, as Grandes Navegações caracterizaram-se por ser uma 

empresa exclusivamente comercial, operando tão somente na esfera da circulação 
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das mercadorias, nas trocas. Não fora montada para produzir, menos ainda para 

produzir a ultramar. 

Diante dos fatos concretos que colocavam para as Grandes Navegações, 

agora, a tarefa de se produzir no território brasileiro como alternativa de lucros para 

o capital comercial, os seguintes reveses se apresentavam: O local de produção (na 

América do Sul) se encontrava enormemente distante dos mercados consumidores; 

O sistema de produção feudal em Portugal impossibilitava o estabelecimento do 

sistema capitalista em uma colônia sua, portanto, se excluía o uso de trabalhadores 

assalariados na produção colonial; À escravização dos povos nativos tornaria não 

muito lucrativa a produção, dado que estes eram dispersos, pouco numerosos, e se 

encontravam num sistema de produção que desconhecia o trabalho no sentido 

econômico do termo. 

Os reveses apresentados na questão da montagem da colonização eram, 

contudo, parcialmente contrabalanceados pela enorme extensão de terras virgens e 

altamente férteis disponíveis (atraindo a atenção dos latifundiários feudais 

portugueses). A solução para a mão de obra foi encontrada na importação de 

escravos africanos: seu emprego na produção abriria também um amplo e lucrativo 

mercado para o capital comercial português, que desde há muito já se ocupava com 

a comercialização de escravos da África (SODRÉ, 1963, p. 62). 

Quanto ao gênero da colonização, o açúcar apareceu como a solução ideal. 

Como especiaria que era ainda no período do século XVI, seu reduzido peso e alto 

valor unitário resolveria o problema da distância e dos caros fretes da época (além 

de resolver o problema dos transportes colônia-metrópole). O clima tropical do 

território brasileiro, a alta fertilidade do solo e grande disponibilidade de terras livres 

propiciavam o cultivo da cana-de-açúcar. A produção de açúcar a ultramar, bem 

como seu comércio, já faziam parte da experiência portuguesa desde primórdios do 

século XV, o que evitaria a Portugal cometer erros que pudessem comprometer o 

novo empreendimento açucareiro (SODRÉ, 1963, p. 63). 

Apresentava-se, para a Coroa Portuguesa, o problema de se mobilizar o 

contingente humano e material necessário para se dar conta de colonizar um imenso 

território. Como já se viu, as desvantagens que apareciam no empreendimento 

colonial somavam-se às vantagens das terras vastas e férteis para serem 

apropriadas (GUIMARÃES, 1964, p.13). Para ocupar, povoar e produzir no território 
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brasileiro, seriam necessários mais incentivos além das poucas vantagens já 

existentes. Como parte dos incentivos, se instituiu no Brasil, no ano de 1532, o 

regime das Capitanias Hereditárias, que dividiram território em 15 imensos feudos2, 

cuja extensão cobria da costa litorânea até o Meridiano de Tordesilhas (SODRÉ, 

1963, p. 67). 

No principal documento da instituição das Capitanias Hereditárias, a Carta 

de Doação, onde apareciam diversos pontos em relação aos direitos e deveres dos 

donatários verifica-se basicamente o seguinte: doação da Capitania (60 léguas de 

Costa); doação de uma propriedade (10 léguas de costa); regula a transmissão da 

Capitania; concede o privilégio de montar engenho; proíbe a alienação da Capitania; 

proíbe que o donatário tome mais terra; transfere ao donatário poderes judiciários; 

transfere ao donatário poderes políticos (dá ao donatário a obrigação de fundar 

vilas); transfere ao donatário poderes civis (dá ao donatário a obrigação de fundar 

cartórios); transfere poderes administrativos (Carta, 1966, p. 193-202). 

Verifica-se, a partir da observação de tais características, os evidentes 

traços feudais da Carta de Doação, que dá ao donatário o papel de figura central na 

Capitania Hereditária. É, na verdade, um senhor feudal dentro da Capitania 

Hereditária, concentrando em suas mãos todos os poderes possíveis, e transmitindo 

estes de maneira hereditária. Uma legislação escrita por mãos portuguesas não 

poderia ser de outra maneira, dado que Portugal era ainda um país feudal. 

Outro documento escrito alguns meses depois da Carta de Doação, o Foral, 

estabelece de maneira mais exata o que, na Capitania, pertence à Coroa e ao 

donatário. No Foral, assim figuram os pontos principais: o donatário possui o direito 

de conceder sesmarias, e é proibido de tomar as sesmarias; um quinto dos metais e 

pedras preciosas encontrados pertencem à Coroa portuguesa, enquanto o donatário 

possui direito a um décimo do quinto concedido à Coroa; o pau-brasil e as 

especiarias são de propriedade da Coroa; um décimo do pescado pertence à Ordem 

 

2 Capitania do Pará, Capitania do Maranhão; Capitania do Ceará; Capitania do Rio Grande; Capitania 

do Itamaracá; Capitania de Pernambuco; Capitania da Bahia de Todos os Santos; Capitania de Ilhéus, 

Capitania de Porto Seguro; Capitania do Espírito Santo, Capitania de São Tomé, Capitania do Rio de 

Janeiro; Capitania de Santo Amaro, Capitania de São Vicente, Capitania de Santana (Instituto dos 

Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, 1999; Wehling, 1994, p. 68-69)  
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de Cristo; proíbe o comércio de estrangeiros com os povos nativos (Foral…, 1966, p. 

202-208). 

Fica evidente, por meio da análise da Carta de Doação e do Foral, que a 

Coroa doa as terras a quem puder cultivá-las. Os que se deslocam de Portugal para 

o Brasil se deslocam não para plantarem para sua subsistência, mas para 

enriquecer já que pessoa alguma atravessaria o oceano para se tornar um mero 

camponês, esta poderia sê-lo, sob condições muito melhores, em seu local de 

origem.  

“Capacidade para cultivar as terras”, portanto, significa sobretudo 

capacidade para comprar escravos e instalar engenhos de cana-de-açúcar, será 

esse o elemento diferenciador (diferenciador, pois, dessa maneira, excluirá dos 

camponeses e artesãos, as camadas populares portuguesas da época, a 

possibilidade de virem a ser colonizadores), que permitirá a nós concluir de maneira 

mais precisa qual foi o antecedente de classe dos colonizadores e, assim, 

caracterizar nitidamente as classes dominantes coloniais. Pode-se chegar facilmente 

à conclusão de que os elementos colonizadores do território brasileiro foram, 

sobretudo, os grandes latifundiários e magnatas do capital comercial em Portugal, 

com a predominância dos primeiros. 

A principal demanda dos grandes latifundiários endividados e arruinados em 

Portugal era estabelecer numa colônia portuguesa os períodos áureos do feudalismo, 

com domínios (grandes extensões de terra) intermináveis e com seus servos da 

gleba a postos para produzirem tudo o que lhes pudesse garantir riqueza e poder 

(PRADO JR., 2012, p. 19). 

Contudo, num território com a presença predominante de povos que 

desconheciam o trabalho no sentido econômico do termo (trabalho que gera valores), 

com a inexistência de servos da gleba que pudessem produzir com os próprios 

instrumentos e a necessidade de se garantir os lucros do capital comercial, os 

latifundiários portugueses, de senhores feudais que eram, tiveram de regredir a uma 

etapa histórica milenarmente atrasada já no século XVI, e se tornarem não apenas 

latifundiários feudais, mas também proprietários de escravos. E, do ponto de vista da 

comercialização, os colonialistas portugueses, de uma sociedade com economia 

mercantil altamente desenvolvida da qual saíram, impõem sobre uma colônia a 

manutenção de uma economia inteiramente natural (isto é, sem a presença de 
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mercado interno), com a produção mercantil presente tão somente nas grandes 

lavouras canavieiras voltadas para a exportação do açúcar (GUIMARÃES, 1964, p 

27-28). 

Portanto, comparando a situação estrutura social e econômica de Portugal 

com a que se apresenta no Brasil, observamos que a estrutura lusa caracteriza-se 

pelas seguintes classes e camadas sociais e características: grandes latifundiários 

proprietários de grandes extensões de terra (nobreza), nobres de títulos, e o clero;  

comerciantes e usurários; pescadores e demais elementos ligados à navegação;  

elementos da burocracia portuguesa; artesãos; camponeses sem-terra (rendeiros 

das terras dos grandes latifundiários); escravos economia mercantil altamente 

desenvolvida, com poderosos comerciantes e usurários enriquecidos nas operações 

de compra e venda e de empréstimos; grande propriedade feudal na agricultura 

(SODRÉ, 1963, p. 31-32). 

No Brasil, a estrutura social e econômica apresenta as seguintes classes 

sociais e camadas sociais e características: senhores de engenhos (sesmeiros), 

proprietários de escravos e de grandes extensões de terra doadas pela Coroa 

Portuguesa; lavradores independentes fornecedores de cana-de-açúcar para os 

senhores de engenho; elementos da burocracia portuguesa local (funcionários 

públicos, capatazes, juristas, militares, etc.); escravos africanos, trabalhadores dos 

engenhos de cana-de-açúcar; povos nativos indígenas; predominância da economia 

natural (inexistência de um mercado interno); produção mercantil presente somente 

nas lavouras canavieiras voltadas para a exportação; monopólio comercial e colonial 

sobre a produção mercantil agroexportadora nas lavouras canavieiras, drenando 

para a metrópole portuguesa a riqueza aqui produzida; grande propriedade feudal-

escravista e colonial na agricultura (SODRÉ, 1963, p. 75). 

Podemos identificar, assim, os dois seguintes traços que manifestam o 

retrocesso imposto na economia colonial brasileira em comparação com a estrutura 

sócio-econômica lusitana: latifundiários feudais retrocedem para o nível de senhores 

de escravos; de amplo e desenvolvido mercado interno em Portugal, se passa para 

um ambiente de economia natural predominante, ao lado de uma economia 

mercantil agroexportadora, submetida aos entraves do monopólio comercial e 

colonial português. 
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2.3. Expansão colonial e feudal para o interior 

 

O desenvolvimento até então realizado por Portugal transformou a velha 

sociedade comunal indígena numa sociedade colonial3 e feudal-escravista, sendo o 

engenho da cana-de-açúcar a célula da sociedade colonial. Até por volta de fins do 

século XVI, a colonização portuguesa concentrar-se-ia tão somente, nas regiões 

litorâneas do nordeste brasileiro, concentração essa que se explica pela maior 

proximidade do nordeste brasileiro com os mercados europeus em comparação com 

outras regiões do país. Num período de enorme deficiência técnica em matéria de 

transporte, os rios que abundavam no litoral do nordeste brasileiro seriam também 

de grande ajuda para o transporte da cana-de-açúcar entre os engenhos, bem como 

demais meios de produção (SODRÉ, 1963, p. 123). 

Tais fatores explicam ter sido no nordeste a região em que se concentraram 

os principais esforços para a edificação dos engenhos e das lavouras latifundiárias, 

onde se construíram os primeiros portos e infraestrutura necessários para a 

exportação do açúcar (e, mais tarde, de outros produtos). Logicamente, isso tornou 

o litoral do nordeste, durante muitos anos, a região brasileira mais dinâmica 

economicamente, enquanto o restante do território fora do litoral nordestino se 

constituía como uma região de enorme atraso em relação ao litoral, com 

predominância da economia natural e da comunidade primitiva. (SODRÉ, 1963, p. 

119-121) 

O desenrolar de importantes acontecimentos na arena internacional, como a 

submissão de Portugal à Espanha na União Ibérica, a continuidade dos ataques e 

invasões estrangeiras contra o território colonial, a assinatura do Tratado de 

Methuen, bem como a crescente complexidade da vida social, com o 

desenvolvimento das forças produtivas coloniais, levaria à expansão da colonização 

para o interior, deixando aquela de se restringir quase que inteiramente ao litoral 

nordestino com as lavouras canavieiras agroexportadoras (SODRÉ, 1963, p. 142). 

 

3 Embora sejam estes os traços fundamentais da expansão colonial e feudal para as zonas 

interioranas brasileiras, a mesma expansão possui determinadas particularidades conforme as 

diferentes regiões do país onde se deu (SODRÉ, 1963, p. 127). 
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Vastas zonas do país, antes pouco povoadas e relegadas ao esquecimento 

por parte de Portugal, passarão a ser povoadas e ocupadas. A expansão para o 

interior, que acontece principalmente durante os séculos XVII, XVIII e, de certo modo, 

XIX, transformará a velha economia natural ou quase natural em economia mercantil 

simples, ainda que de maneira vagarosa e rudimentar, dissolverá ainda mais as 

sobrevivências da comunidade primitiva e estabelecerá em larga escala o 

feudalismo no interior do país (PRADO JR., 2012, p. 31). 

 

2.3.1. Expansão mineradora aurífera e diamantina 

 

Muito embora a mineração seja uma atividade cujo início pertence, em 

nosso país, ao século XVIII, datam já do século XVII as primeiras jazidas de ouro 

descobertas. Esse fato parece estabelecer as particularidades da mineração nas 

regiões de colonização espanhola em relação às regiões de colonização portuguesa. 

Enquanto naquelas a mineração era uma atividade praticada pelas populações 

nativas muito antes da colonização, com fins ornamentais (sem a produção de 

valores de troca), onde a mineração após o início da ocupação espanhola se 

configurou também como a principal forma de exploração econômica colonial, 

nestas a mineração não era conhecida nem pela população nativa, nem pelos 

colonos. Veio aparecer somente mais tarde por fatores internos e externos (PRADO 

JR., 2012, p. 37). 

A partir de meados do século XVII, a produção do açúcar deixa de ser 

monopólio de Portugal em suas colônias. Muitas áreas açucareiras inglesas, 

francesas e holandesas aparecerem em todas as partes do globo. Portanto, a 

concorrência aparece de maneira desfavorável para Portugal. Além disso, o fato de 

a produção açucareira de seus concorrentes ser muito mais bem equipada 

tecnicamente em relação à portuguesa, permitindo àqueles alcançar maior 

produtividade e diversificar sua produção (produzindo não somente açúcar mas, 

também, cachaça e outras bebidas alcóolicas), tornar-se-á um agravante para a 

concorrência já muito desfavorável. A consequência acaba sendo uma grande 

decadência econômica para o Reino de Portugal (que dependia grandemente da 
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produção açucareira em suas colônias), e, portanto, para suas colônias (SODRÉ, 

1963, p. 134). 

Outro fator de aprofundamento da bancarrota econômica portuguesa foi a 

assinatura do Tratado de Methuen, em 1703. O Tratado, na verdade, um acordo de 

livre comércio entre Portugal e Inglaterra, estabelecia para o primeiro a derrubada de 

todas as tarifas protecionistas para a importação de panos ingleses, e, para a 

segunda, a derrubada de todas as tarifas protecionistas para importação de vinhos 

portugueses. O que, aparentemente, nada mais era do que um corriqueiro tratado 

comercial, mostrou ser na verdade um enorme desastre para a economia 

portuguesa (SODRÉ, 1963, p. 141-142). 

A derrubada de tarifas protecionistas para os panos ingleses (produzidos 

sob nível técnico muito mais elevado em pleno contexto da Revolução Industrial) 

varreu por completo as incipientes manufaturas têxteis portuguesas (FURTADO, 

1959, p. 74), entravou seu desenvolvimento e impediu a proletarização das massas 

trabalhadoras do país (MARX, 2013, p. 996). 

Além disso, o incentivo para a importação de vinho português por parte dos 

ingleses obrigou os camponeses a transformarem suas lavouras de alimentos em 

viniculturas para a exportação de vinhos para a Inglaterra. Os camponeses se viam 

agora num país desindustrializado, forçados a importar da Inglaterra não somente os 

alimentos que antes produziam, como também as roupas que vestiam (SODRÉ, 

1963, p. 142). 

As enormes discrepâncias na diferença entre a exportação de vinho, produto 

de baixo valor agregado, e a importação de panos, produtos de alto valor agregado 

para a época, fizeram com que Portugal apresentasse déficits comerciais cada vez 

maiores com a Inglaterra. Os déficits apareciam também na balança de pagamentos 

e faziam com que Portugal se endividasse cada vez mais com banqueiros ingleses 

para que tais déficits pudessem ser cobertos. O final do ciclo vicioso foi a 

transformação de Portugal, na prática, numa semicolônia inglesa, sob protetorado e 

ocupação ingleses, com uma estrutura econômica pobre e atrasada (SODRÉ, 1963, 

p. 142). 

A expansão aurífera foi motivada por tais fatores de ordem externa que se 

refletiam internamente na vida econômica do Brasil colonial. O retrocesso das 

atividades açucareiras fez com que parte considerável dos senhores de engenho 
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utilizassem escravos seus para imigrarem para as regiões de jazidas auríferas e 

extraírem ouro, buscando alternativas para os lucros perdidos com a decadência da 

agroexportação. Contudo, sendo a mineração uma empresa que não exige grandes 

investimentos tecnológicos, nem pessoal especializado, esta possibilita que qualquer 

um possa ser um minerador. Levas inteiras de despossuídos pela crise econômica 

portuguesa vão para o Brasil almejando encontrar ouro e enriquecer, a ponto de 

Portugal, em 1720, ter sido obrigado a banir a viagem de portugueses para a colônia, 

temendo uma substancial redução de sua população (PRADO JR., 2012, p. 55-56). 

Até o auge da produção mineradora, o único rigor fiscal estabelecido por 

Portugal sobre esta atividade foi o Regimento das Minas, de 1603, que permitia a 

livre extração do ouro, desde que à Coroa coubesse um quinto dos metais extraídos. 

À falta de rigor fiscal correspondia uma situação em que a mineração não era ainda 

uma atividade relevante para a metrópole (PRADO JR., 2012, p. 174). 

Não correspondia à situação atual onde, experimentando enormes déficits 

comerciais e na balança de pagamentos, bem como crescentes endividamentos 

externo, Portugal recorreria a todo tipo de arrochos fiscais para oprimir ao máximo 

suas colônias, saqueando destas o maior número de riquezas possíveis para pagar 

suas dívidas e superar sua crise econômica. 

Com relação ao Brasil, Portugal buscaria fazer isso aumentando sua parcela 

a ser recebida no conjunto das atividades mineradoras: estabeleceu, no início do 

século XVIII, a Intendência das Minas. A livre extração continuava sendo permitida 

por Portugal, porém, estabelecia que qualquer jazida que fosse descoberta deveria 

ser comunicada à Intendência. A Intendência, após verificar a extensão da jazida, 

dividiria esta em lotes, onde aquele que houvesse descoberto a jazida teria direito a 

uma destas, e as restantes seriam doadas para os mineradores. Além do imposto do 

quinto, já cobrado por Portugal anteriormente à Intendência, estabeleceu-se também 

a capitação, imposto cujo pagamento era proporcional ao número de escravos que 

cada minerador possuía (PRADO JR., 2012, p. 175). 

No ano de 1729, foram descobertos diamantes no povoado Arraial do Tijuco. 

O peso reduzido e altíssimo valor unitário causaram tanto furor entre a população 

mineradora local, como uma série de novas medidas fiscalizadoras por parte da 

Coroa Portuguesa. Ao contrário das jazidas de ouro, cuja enorme extensão 

dificultava de sobremaneira a fiscalização portuguesa sobre as atividades auríferas, 
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o diamante era encontrado em localidade limitada, num povoado somente. Permitir a 

livre extração do diamante causaria grandes perdas financeiras para Portugal, 

levando em conta o altíssimo valor unitário do diamante (PRADO JR., 2012, p. 181). 

Assim, se estabelece o estanco régio, isto é, o monopólio da Coroa 

portuguesa sobre a extração dos diamantes. O povoado Arraial do Tijuco foi cercado 

e nele se estabeleceu o Distrito Diamantino. O direito de exploração foi concedido a 

particulares: Além de estes pagarem elevadores valores iniciais pela concessão, 

bem como elevadas taxas de capitação, 50% do diamante extraído cabia à Coroa 

(PRADO JR., 2012, p. 182). 

Os impostos cobrados por Portugal, bem como a dificuldade de se fiscalizar 

regiões enormes e que muitas vezes sequer estavam sob conhecimento da Coroa 

retiravam incentivo de se utilizar um grande número de escravos na empresa 

mineradora. A própria forma de ouro que era extraída, ouro em pó, poderia ser 

facilmente contrabandeado, e burlar a fiscalização portuguesa não era tarefa das 

mais difíceis (PRADO JR., 2012, p. 177). Portanto, a empresa mineradora foi 

realizada, em sua esmagadora maior parte, por mineradores independentes e 

pequenos senhores de escravos – relatos da época observam que os escravos eram 

ínfima minoria entre os que trabalhavam na mineração. Os rigores fiscais 

portugueses, como a criação da Intendência das Minas, somente com muitas 

dificuldades pôde surtir efeito (SODRÉ, 1963, p. 154). 

A expansão aurífera, assim, mostrou ser um dos primeiros abalos na ordem 

escravocrata, com o aparecimento pela primeira vez do trabalho livre, diferente tanto 

da escravidão quanto do feudalismo. A contradição entre os mineradores 

independentes e pequenos senhores de escravos contra o arrocho fiscal português 

se traduziu em levantes pontuais (pode-se citar a luta contra o estabelecimento das 

Casas de Fundição por Portugal, que dificultavam o contrabando e o roubo do ouro), 

como a Rebelião Mineira de Vila Rica, que continham já, ainda que de maneira 

extremamente embrionária e rudimentar, o início de uma futura consciência nacional 

contra o colonialismo (PRADO JR., 2012, p. 184). 

Apesar da crescente opressão de Portugal para drenar para o exterior as 

riquezas geradas com a mineração aurífera e diamantina, parte considerável destas 

riquezas aqui permaneceram, por meio do roubo e do contrabando. A acumulação 

interna de ouro por parte de tais elementos permitiu um desenvolvimento 
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relativamente maior das trocas, expandindo, portanto, o mercado interno no Brasil 

colonial. 

A colônia Brasil, que anteriormente à mineração era quase que tão somente 

uma colônia produtora (não importava mercadorias, pois não possuía mercado para 

que produtos estrangeiros pudessem ser adquiridos), passou a ser uma colônia 

produtora e importadora, acusando portanto a existência de determinados agentes 

internos que pudessem vir a possuir interesses próprios, diversos dos interesses 

metropolitanos portugueses. As atividades mineradoras, ainda que não tenham 

deixado de existir, entrariam em declínio a partir da década de 70 do século XVIII, 

por conta do esgotamento das jazidas auríferas e entre outros fatores (PRADO JR., 

2012, p. 185). 

A mineração causou as seguintes transformações: criou, pela primeira vez 

na história do Brasil, o trabalho livre, diferente das típicas relações feudais e 

escravocratas; expandiu grandemente o mercado interno, numa situação em que 

anteriormente este era inexistente; fez aflorar contradições parciais entre os 

mineradores e pequenos senhores de escravos contra o colonialismo português. 

 

2.3.2. A conquista do norte e a abertura das fronteiras econômicas amazônicas 

 

Durante muito tempo, os holandeses ocuparam parte considerável do 

nordeste brasileiro, e, até meados do século XVII, holandeses, e também ingleses e 

franceses, ocuparam as capitanias situadas ao norte do Rio Grande do Norte, e lá 

estabeleceram suas feitorias. Não apenas a necessidade de se guerrear contra os 

estrangeiros para expulsá-los do Brasil, mas também os relatos dos espanhóis que 

se aventuraram pela Amazônia e falaram na existência de ouro pela região, foram os 

imperativos que estimularam os portugueses a conquistarem efetivamente a região 

norte do país (PRADO JR., 2012, p. 87). 

Já no início do século XVII, Portugal travou grandes guerras na região norte 

para expulsar os invasores estrangeiros. As incursões feitas pelos portugueses no 

caminho para invadir áreas ocupadas por estrangeiros eram marcadas por 

frequentes extermínios contra as populações nativas. A consolidação das vitórias 

portuguesas contra os invasores se traduziram na fundação da cidade de Santa 

Maria de Belém (atual capital do Pará), em 1616. Após as vitórias, tratava-se para 
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Portugal de desenvolver atividades econômicas numa região pobre, esquecida pela 

colonização (PRADO JR., 2012, p. 43).  

No estabelecimento de atividades econômicas, os seguintes problemas 

deveriam ser levados em conta: o sistema de transportes era de tal atraso e 

deficiência que transportar a produção da região para o exterior era mais fácil do que 

transportá-la para outros locais do país; as derrotas militares sofridas pelos 

portugueses no Ceilão (atual Sri Lanka), Malásia e outros pontos do Oriente haviam 

lhes privado quase que totalmente de fontes de especiarias – após a expulsão dos 

estrangeiros do norte brasileiro, os portugueses se encontram agora na região mais 

rica do mundo em especiarias; os portugueses encontram, no norte, uma população 

nativa com profundo conhecimento do território onde se encontravam as riquezas 

extrativistas (BAGÚ, 1949, p. 36). 

Como solução ideal para a situação que se apresentava, as atividades 

econômicas inicialmente estabelecidas, no Pará e no Maranhão, foram as buscas 

pelas drogas do sertão, isto é, o extrativismo vegetal que utilizava a mão de obra 

nativa indígena (SODRÉ, 1963, p. 130). Para educar os povos nativos na dura 

disciplina da exploração feudal, segundo as tradições católicas portuguesas, se 

enviaram missões religiosas jesuítas para os povoados onde residiam os nativos. A 

empresa da busca das drogas do sertão, desde o início, se mostrou um grande 

sucesso (PRADO JR., 2012, p. 339).  

Os indígenas permaneciam dias na mata, e voltavam com suas canoas 

cheias das especiarias buscadas. As especiarias colhidas eram exportadas para 

Lisboa em sua maior parte e, minoritariamente, vendidas em pequenos comércios 

em Belém. As rendas adquiridas através da venda das especiarias eram utilizadas 

na construção de Igrejas localizadas nas missões, bem como no financiamento da 

abertura de novas missões nas aldeias indígenas (BAGÚ, 1949, p. 36). 

O extrativismo vegetal se manteve à base da exploração feudal sobre o 

trabalho do indígena. Da coleta efetuada nas matas virgens, permitia-se ao indígena 

pegar uma pequena parte desta para a subsistência sua e de sua família. Além 

desta pequena parte da coleta, o indígena recebia uma remuneração em espécie, 

em determinada quantidade de algodão, da qual parte considerável deveria ser 

doada para a manutenção da igreja (PRADO JR., 2012, p. 113). 
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A situação sócio-econômica amazônica, marcada pelo feudalismo 

extrativista, assim permaneceria durante mais de um século. Os crescentes choques 

entre os missionários jesuítas e os espoliadores portugueses, aqueles que se 

acomodavam com os povos nativos indígenas e estes que os massacravam por 

conta da própria ignorância, resultaria na expulsão dos missionários jesuítas do 

território brasileiro em fins do século XVIII, expulsão esta que teria como 

consequência a ruína das atividades extrativistas, dado que somente a educação 

religiosa era a que poderia tornar os nativos aptos ao trabalho sob a exploração 

feudal (PRADO JR., 2012, p. 275). 

Além disso, outros fatores de ordem externa levariam ao declínio do 

extrativismo. Em 1776, os Estados Unidos travaram sua grande Guerra de 

Independência e conquistaram o fim da opressão britânica, libertando-se da 

condição de colônia da Inglaterra, e marchando gradualmente pelo caminho do 

desenvolvimento capitalista. Em plena época da Revolução Industrial, quando a 

demanda inglesa por algodão era imensa por conta do grau extremamente elevado 

do constante desenvolvimento de sua indústria têxtil, a Inglaterra perde sua principal 

fonte de fornecimento de algodão, os Estados Unidos, por conta da vitória da guerra 

anti-colonial destes (PRADO JR., 2012, p. 164). 

A Guerra de Independência dos Estados Unidos abriu, assim, amplo 

mercado para a produção algodoeira brasileira, produção esta que se realizaria em 

regime de grandes latifúndios no Maranhão, levando ao gradual declínio do 

feudalismo extrativista e ao retrocesso deste para o regime de trabalho escravo, 

reproduzindo, nos algodoais, uma forma de produção muito semelhante àquela 

verificada nos engenhos de cana-de-açúcar do litoral nordestino (HANDELMANN, 

1931, p 278). 

A demanda por escravos dos algodoais maranhenses seria benéfica para o 

capital comercial português que ainda tinha como uma das principais atividades 

comerciais o tráfico negreiro. “O algodão enegrece o Maranhão” (LACROIX, 1982, p. 

54), já diria relato da época, e os lucros do capital comercial com o comércio dos 

escravos seria mais uma das maneiras que Portugal encontraria de sair da situação 

de grande endividamento em que estava para com os banqueiros ingleses. 

 

2.3.3. A conquista do sertão e o nascimento do feudalismo pastoril sertanejo 
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No nordeste brasileiro, o aumento da procura por gado, e o aumento da 

pecuária por conseguinte, por parte dos engenhos de açúcar foi a principal causa da 

necessidade de a colonização portuguesa expandir seus domínios para interior, isto 

é, as regiões sertanejas (PRADO JR., 2012, p. 61).  

Na época inicial da colonização, com introdução das lavouras canavieiras, a 

agricultura e a pecuária eram atividades que não se separavam, estavam unidas no 

espaço e no tempo. A criação de gado no seio das grandes unidades populacionais 

que eram os engenhos serviam, principalmente, como força de tração nas atividades 

de moenda da cana nas manufaturas do engenho-trapiche, onde anteriormente os 

músculos dos escravos eram a única força de tração existente; como força de tração 

nas atividades de lavrar a terra para o plantio da cana-de-açúcar; e para o 

abastecimento alimentar dos engenhos, ainda que em menor escala, com carne 

bovina e leite (SODRÉ. 1963, p. 122). 

A crescente especialização das atividades canavieiras, com a expansão das 

lavouras que acarretou o aumento da produção, fez dar passos à frente no sentido 

do aprofundamento da divisão do trabalho, isto é, na separação entre agricultura e 

pecuária. As atividades pecuárias, que anteriormente forneciam aos engenhos 

apenas tração de arado, tração para a moenda e alimentação, passaram a fornecer 

também o couro, como matéria prima para inúmeros utensílios produzidos e para 

exportação (GUIMARÃES, 1964, p. 57). 

Em tal etapa, contudo, a separação entre a agricultura latifundiária e a 

pecuária ainda não está concluída, o senhor de engenho ainda aparece, aqui, como 

proprietário simultaneamente da terra, do escravo, do engenho e do gado 

(GUIMARÃES, 1964, p. 59). 

O aumento da demanda por gado que as próprias atividades canavieiras 

geravam era intensificado ainda mais pelo aparecimento das atividades mineradoras 

no sudeste do país, atividades estas que tiveram grande importância na expansão 

colonial e feudal para o interior do país, dependentes do gado para o transporte de 

minérios, para a alimentação dos escravos e entre outras necessidades (PRADO JR., 

2012, p. 162).  
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Tais fatores condicionaram a efetiva separação, completa, entre agricultura e 

pecuária, com o início da conquista de vastíssimas regiões do sertão nordestino 

para criar imensas fazendas de gado (GUIMARÃES, 1964, p. 70). 

Apesar de a pecuária aparecer agora como uma nova atividade econômica, 

diferente da agricultura canavieira, não significa contudo que aquela tenha aparecido 

como uma concorrente para esta – mantinha-se, ao contrário, como uma atividade 

econômica quase que exclusivamente subsidiária dos engenhos, entravada portanto 

pelas forças do monopólio comercial e colonial português, ainda que, com a 

pecuária, as populações sertanejas tenham sido capazes de garantir seu sustento e 

manter certo comércio com as regiões mineradoras e litorâneas, comércio este 

realizado em espécie (SODRÉ, 1963, p. 123), acusando portanto, aqui, a presença 

de uma incipiente economia mercantil simples. 

A deficiência qualitativa das pastagens do sertão era contrabalanceada pela 

enorme disponibilidade de terras livres para serem apropriadas, e pela grande 

disponibilidade de mão de obra. A antiga acomodação entre portugueses e povos 

nativos indígenas no período anterior à década de 30 do século XVI, quando as 

relações entre aqueles e estes se resumia a incipientes trocas em espécie, 

retornavam agora no período pastoril (SODRÉ, 1963, p. 123). 

As dificuldades de fiscalização na época e o conhecimento detalhado do 

elemento indígena da geografia do sertão, que facilitava sua fuga, portanto, 

impossibilitavam que se estabelecesse nas atividades pastoris sertanejas o trabalho 

escravo, como se fazia nas lavouras de cana-de-açúcar no litoral (SODRÉ, 1963, p. 

124). 

Na impossibilidade de se escravizar os indígenas, se estabeleceu no seio 

das atividades pastoris o sistema do feudalismo. O trabalhador dos pastos era um 

trabalhador livre, que, em troca de cuidar dos rebanhos dos senhores de gado, tinha 

direito a usufruir de certa parcela do rebanho cuidado (GUIMARÃES, 1964, p. 60). 

A maneira como se dava a produção e a exploração sobre os vaqueiros 

caboclos caracteriza o regime feudal da renda-produto (o vaqueiro “dá” ao senhor a 

esmagadora maior parte do gado, e usufrui sobre a menor parcela deste em troca). 

Caio Prado Júnior, em Formação Econômica do Brasil, descreve a maneira como se 

manifestava a exploração feudal nos sertões nordestinos: 
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Contribui para a multiplicação das fazendas o sistema de pagar o vaqueiro, 
que é quem dirige os estabelecimentos, com 1/4 das crias; pagamento que 
só se efetua decorridos cinco anos, acumuladas as quotas de todos eles. O 
vaqueiro recebe assim, de uma só vez, um grande número de cabeças, que 
bastam para ir-se estabelecer por conta própria. Fá-lo em terras que adquire, 
ou mais comumente, arrendando-as dos grandes senhores de sesmarias do 
sertão. 

Euclides da Cunha, outro autor clássico da literatura nacional, famoso por 

fazer uma excelente cobertura da grande Guerra Agrária de Belo Monte, também 

chamada de “Guerra de Canudos” no sertão baiano em fins do século XIX, descreve 

o sistema feudal sertanejo ao falar sobre a situação casual do vaqueiro caboclo 

quando, no meio da caatinga, encontrava uma vaca perdida e tentava procurar o 

dono. Não encontrando-o, prosseguia cuidando do animal, mas não o utilizava para 

si, em trabalhos de tração ou vendendo-o na feira, pois a vaca não lhe pertencia. Ao 

dar a primeira cria, fazia o mesmo com esta, e repetia a mesma atitude com a 

segunda e terceira crias. Somente ao dar a vaca a quarta cria, o vaqueiro pegava-a 

para si, tirando dela leite, vendendo-a ou utilizando em trabalhos de arado. 

Euclides da Cunha destaca nessa atitude a honestidade do homem do 

campo. Porém, não faz mais do que descrever, por trás de tal honestidade, o fundo 

das relações feudais ao qual o vaqueiro estava submetido. Ainda que estejamos 

investigando a realidade da expansão colonial e feudal para o sertão nos séculos 

XVII e XVIII, as relações de produção descritas por Euclides da Cunha são 

expressão do ethos feudal desse período, que sobreviveu durante o período da 

Guerra Agrária de Belo Monte, também. 

Aqui o autor explica, em seu espetacular trabalho, Os Sertões (1984): 

Ao contrário do estancieiro, o fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe 
dos dilatados domínios que nunca viu, às vezes. Herdaram velho vício 
histórico. Como os opulentos sesmeiros da colônia, usufruem, 
parasitariamente, as rendas das suas terras sem divisas fixas. Os vaqueiros 
são-lhes servos submissos. Graças a um contrato pelo qual percebem certa 
percentagem dos produtos, ali ficam, anônimos – nascendo, vivendo e 
morrendo na mesma quadra de terra – perdidos nos arrastadores e 
mocambos; cuidando, a vida inteira, fielmente, dos rebanhos que lhes não 
pertencem. O verdadeiro dono [...] Não os fiscaliza. Sabe-lhes, quanto muito, 
os nomes. Envoltos, então, no traje característico, os sertanejos encourados 
erguem a choupana de pau-a-pique à borda das cacimbas, rapidamente, 
como se armassem tendas; e entregam-se abnegados à servidão que não 
avaliam. [...] Deste modo, quando surge no seu logrador um animal alheio, 
cuja marca conhece, o restitui de pronto. No caso contrário, conserva 
intruso, tratando-o como aos demais. Mas não o leva à feira anual, nem o 
aplica trabalho algum; deixa-o morrer de velho. Não lhe pertence. Se é uma 
vaca e dá a cria, ferra a esta com o mesmo sinal desconhecido, que 
reproduz com perfeição admirável; e assim prática toda a descendência 
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daquela. De quatro em quatro bezerros, porém, separa um, para si. É a sua 
paga. Estabelece com o patrão desconhecido o mesmo convênio que tem 
com o outro. E cumpre estritamente, sem juízes e sem testemunhas, o 
estranho contrato, que ninguém escreveu ou sugeriu (p. 51). 

A expansão da colonização para o sertão do nordeste marca assim, pela 

primeira vez, a separação entre uma área marcada pelas relações de produção 

feudal-escravistas (com predominância das relações escravistas) e produção agro-

exportadora no litoral, e outra, no interior, marcada pelas relações feudais de 

produção, atividades pastoris e incipiente economia mercantil simples, com esta 

área recém-desbravada cumprindo o papel de subsidiária das atividades canavieiras 

no litoral.  
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3. RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO NA 

AGRICULTURA 

Para uma compreensão completa das leis gerais do avanço do capitalismo 

na agricultura é necessário a apreensão da maneira como uma sociedade sob um 

modo de produção pré-capitalista se torna uma sociedade capitalista. Nas ordens 

sociais pré-capitalistas, escravistas ou feudais, a economia estava sob bases 

predominantemente naturais, ou seja, uma economia que os produtores diretos 

consumiam os produtos nos estabelecimento onde estes eram produzidos, assim a 

produção não era essencialmente voltada para o mercado, mas para o sustento dos 

produtores e suas famílias (MARX e ENGELS, 2009, p. 56).  

A fase econômica natural da sociedade pré-capitalista está em um grau 

muito baixo de divisão social do trabalho. Em tal estágio, a produção é dividida em 

unidades econômicas homogêneas nas quais os produtores diretos realizam todos 

os tipos de trabalho necessários à produção para o autoconsumo. (MARX e 

ENGELS, 2009, p. 107). 

Um camponês em uma sociedade pré-capitalista, com a economia natural 

prevalecendo e a divisão do trabalho na sociedade é subdesenvolvida. Ele usa a 

enxada para trabalhar a terra, extrai ele mesmo as matérias-primas necessárias para 

a produção e depende das próprias mãos para modificá-las e beneficiá-las para criar 

outros instrumentos de produção, tal qual a enxada, em vez de comprá-las no 

mercado.  

No entanto, com o desenvolvimento da divisão social do trabalho nas 

sociedades pré-capitalistas, o número de unidades econômicas responsáveis pela 

produção de maneira autônoma cai progressivamente, sem ter de recorrer ao 

mercado. Cresce cada vez mais o número de estabelecimentos econômicos 

heterogêneos, que se especializam na manufatura de produtos específicos, 

desenvolve-se a separação entre a agricultura e a indústria extrativa, entre a 

agricultura e o artesanato (MARX, 2013, p. 992).  

O aprofundamento contínuo da divisão social do trabalho resultou no 

desenvolvimento de uma economia mercantil simples, com os produtores diretos 

produzindo bens com base no trabalho pessoal (agricultores, artesãos, etc.), pois a 

produção especializada de unidades econômicas cria um mercado para vários tipos 
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de produção. Cada unidade econômica de um tipo funciona como um mercado para 

outro tipo de unidade econômica (MARX, 2013, p. 993). 

Em uma sociedade com bases numa profunda economia natural e com 

baixo desenvolvimento da divisão social do trabalho, é difícil pensar no surgimento 

de uma economia mercantil, visto que a economia natural trava a abertura de 

mercados de manufatura de mercadorias, simples que sejam (MARX, 1982, p. 15). 

O avanço da economia mercantil simples lança à concorrência diversos 

produtores de mercadorias, ao passo que alguns camponeses inundam os 

mercados com sua produção de mercadorias, outros são arrasados quando não 

conseguem realizar a produção do excedente mercantil, ou conseguem, tão 

somente realizar a produção para o sustento de sua família (ACADEMIA…, 1956, p. 

52).  

A medida que estes camponeses empobrecidos não conseguem se 

sustentar com o trabalho na própria terra, se tornam assalariados dos camponeses 

mais ricos, que conseguem produzir e escoar em larga escala, em maior ou menor 

grau, dependendo do grau de autossustento e diversos outros fatores como o 

épocas de colheita e plantio (ACADEMIA…, 1956, p. 53). 

Assim acontece o processo de diferenciação do campesinato, através das 

leis da economia mercantil, divide-se progressivamente em dois polos; os 

camponeses ricos, que empregam trabalhadores e desenvolvem sua produção e os 

camponeses pobres, que não conseguem viver do seu próprio trabalho na terra, 

tendo que se assalariar ao camponês mais rico.  

A medida que os camponeses pobres passam a depender cada vez mais do 

trabalho assalariado para manter seu sustento e adquirirem os produtos agora 

necessários, no mercado, já que não pode dedicar mais seu tempo à produzi-los, os 

camponeses ricos, a medida que desenvolve a economia mercantil, precisa cada 

vez menos trabalhar em sua própria terra. Tal polarização, se desenrola quando 

essas contradições aumentam e, os antes camponeses ricos e pobres, com pouca 

ou muita terra, passam a se confundir com uma espécie de burguesia e proletariado 

rural (ACADEMIA..., 1956, p. 80). 

A produção rural aqui não é mais organizada no contexto de pequenos 

produtores que possuem ou arrendam os meios de produção (ou seja, terra, arado, 

etc.), que controlam suas próprias condições de produção e produzem 



 

37 

individualmente para escoar sua produção no mercado. Por um lado, há 

proprietários agrários capitalistas dos meios de produção (meios de produção e 

terras) e, por outro lado, assalariados no campo ou trabalhadores que se 

proletarizam sazonalmente (ACADEMIA…, 1956, p. 81). 

O valor produzido no meio rural, que no momento é destinado 

completamente ao mercado em detrimento do autoconsumo, é dividido em três 

partes. 

O capital constante, que é a parte do capital despendida pelos proprietários 

rurais nos meios de produção, o capital variável, sendo a parte do capital 

despendida pelos proprietários rurais na manutenção dos salários dos operários 

agrícolas, e a mais-valia, a parte da jornada de trabalho dos operários agrícolas 

apropriada pelos agrários e adicionada como valor à mercadoria final. (MARX, 2013, 

p. 355). 

A principal lei econômica, base do desenvolvimento da produção rural 

capitalista é a progressiva extração da mais-valia extraordinária do trabalho feito, 

pelos operários agrícolas, na mercadoria. De modo que, ao passo produção 

capitalista se apropria da agricultura de um determinado país, os capitalistas rurais 

procuram quebrar os demais produtores, pelo aumento do nível técnico de suas 

economias, superior ao trabalho socialmente necessário (ACADEMIA…, 1956, p. 

113). 

Assim, existe um crescimento da composição orgânica do capital dentro das 

fazendas capitalistas. Estas, com o nível técnico superior, engolem os minifúndios 

improdutivos e as pequenas granjas familiares. Antes, os camponeses pobres 

produziam de maneira natural ou com uma incipiente economia mercantil, agora, 

anexados pela grande fazenda a própria produção no seio da pequena propriedade 

se torna capital (MARX, 1982, p. 121). 

Essas movimentações passaram a mudar a organização econômica da 

produção agrícola, anteriormente espalhada em vários estabelecimentos com nível 

técnico baixo, agora se concentra em poucas fazendas de proporções gigantescas 

com alto desenvolvimento do nível técnico aplicado a produção e uma maior 

organização da composição capitalista, ou seja, quanto maior fica uma fazenda, 

mais produtiva ela também se torna. 
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Portanto, o modo de produção capitalista faz da terra um meio de produção, 

imputando um preço a ela, visto que esta não possui valor, quem a imbui de valor é 

a produção ou criação humana. Desde o início da Revolução Francesa, foi este 

sistema que definiu a terra de acordo com as suas necessidades, nomeadamente 

como área de reserva de domínio, elemento que garante o acesso face a relações 

sociais e econômicas. O geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira levanta que: 

 

No capitalismo, a terra, transformada também em mercadoria, tem um preço, 
mas não tem valor, porque não é produto criado pelo trabalho humano. A 
propriedade capitalista da terra é renda capitalizada; é direito de se 
apoderar de uma renda, que é uma fração da mais-valia social e, portanto, 
pagamento subtraído da sociedade em geral. Isso ocorre devido ao fato de 
que uma classe detém a propriedade privada da terra e só permite a sua 
utilização por meio de produção (arrendada ou não), através da cobrança 
de um tributo: a renda capitalista da terra. É por isso que, sob o capitalismo, 
a compra da terra é compra de renda antecipada. Quando estamos diante 
da grilagem de terras, esse processo revela seu verdadeiro caráter: o 
caminho ‘gratuito’ do acesso à renda, do acesso ao direito antecipado de 
obter o pagamento da renda, sem mesmo ter sequer pago pra poder auferi-
la.(OLIVEIRA, 1987, p.79) 
 

A terra por si só, como parte do meio ambiente é carente de valor, mas 

como também possui limites, isto é, não se pode criar mais extensões de terra. O 

que as pessoas fazem, por meio da técnica, é aperfeiçoá-la e elevar a produção do 

que se cresce nela. 

Portanto, o crescimento exponencial da concentração de terras é uma parte 

importante da lei geral do desenvolvimento do capitalismo no campo. Sob o modo de 

produção capitalista, a terra tornou-se uma espécie de “máquina de fazer dinheiro”. 

Quanto maior for a concentração da terra, maior será a produtividade da terra, ao 

passo que o investimento em capital fixo precisa ser aumentado, a mais valia obtida 

do trabalho do operário rural também sobe.  

Embora a implementação das leis gerais da produção capitalista na 

agricultura seja, em geral, equivalente ao seu desempenho na indústria, o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura apresenta algumas particularidades 

em relação ao desenvolvimento do capitalismo na indústria. Tal como, o crescimento 

da composição orgânica do capital é uma das peculiaridades do desenvolvimento 

industrial do capitalismo, quando a soma constante do capital sobe e a variável cai 

relativamente. 



 

39 

Apesar do fato de que o investimento de capital variável dentro da indústria  

diminuir relativamente, as despesas de capital variável aumentam em termos 

absolutos à medida que cresce o número de trabalhadores que atendem às 

necessidades dos capitalistas na sociedade. Os primeiros, passam a vender sua 

força de trabalho como assalariados e ganham a vida no mercado em vez de 

produzi-lo eles próprios. 

O avanço do capitalismo rural, ao passo que precisa extrair a mais-valia 

extraordinária dos operários do campo, desenvolve também diversos mercados para 

o avanço técnico da fazenda capitalista, na compra de tratores, pesticidas, 

fertilizantes, adubos, colheitadeiras, etc. Tais manufaturas, fabricadas nos centros 

urbanos, passam a ser escoadas para o campo, ao passo que este último vende 

matérias-primas e alimentos para as cidades, numa troca deficitária. 

Nesta persepectiva, Lênin indica que:  

 

O capitalismo urbano provê todos os recursos da ciência moderna para o 
desenvolvimento da técnica na agricultura, mas mantém a posição social 
dos produtores no mesmo nível miserável (…) (1982a, p. 229). 

 

O aumento da composição orgânica na agricultura, assim, leva não apenas 

à queda relativa dos gastos do capital com a parte variável, como também à queda 

absoluta dos gastos com o capital variável, pois o aumento da mecanização, o uso 

científico do solo, etc., passa a tornar supérfluo o excedente de mão de obra na 

agricultura, onde esta começa a drenar para os centros urbanos não apenas 

matérias primas, alimentos e capital excedente, como também mão de obra para os 

estabelecimentos industriais e comerciais. É o processo popularmente conhecido 

como êxodo rural, de imigração da população das zonas rurais para os centros 

urbanos (ALMEIDA, 1997, p. 39). 

Tal é a maneira como se desenvolve o capitalismo na agricultura e esta 

passa a servir como apêndice para a dinamização do desenvolvimento do 

capitalismo nas cidades. Este processo, contudo, pode se dar sob duas formas 

diferentes. Eis a maneira como Lenin os descreve, referindo-se ao problema do 

desenvolvimento econômico da Rússia: 

 



 

40 

“Na atual base econômica da revolução russa, duas vias fundamentais são 
possíveis para o seu desenvolvimento e desfecho: - ou a antiga propriedade 
fundiária privada, ligada por milhares de laços à servidão, se conserva e se 
transforma lentamente em estabelecimento puramente capitalista, do tipo 
junker. Nesse caso, a base da passagem definitiva do sistema de 
pagamento em trabalho para o capitalismo é a transformação interna da 
propriedade fundiária baseada na servidão; toda a estrutura agrária do 
Estado se torna capitalista, conservando por muito tempo traços feudais; - 
ou o antigo latifúndio é destruído pela revolução, que liquida com todos os 
vestígios da servidão, especialmente o regime da grande propriedade 
fundiária. Nesse caso, a base da passagem definitiva do sistema de 
pagamento em trabalho para o capitalismo é o livre desenvolvimento da 
pequena produção camponesa, que recebe grande impulso com a 
expropriação dos latifúndios em benefícios dos camponeses; toda a 
estrutura agrária se torna capitalista, pois a decomposição do campesinato 
se processa tanto mais rapidamente quanto mais plena é a destruição dos 
vestígios da servidão…" (1982a, p. 10) 

 

A primeira forma de desenvolvimento do capitalismo na agricultura, onde 

este se dá de forma muito mais lenta devido à forte sobrevivência dos restos feudais, 

chama-se via prussiana ou via reformista do desenvolvimento do capitalismo. Tal foi 

o caminho de desenvolvimento do capitalismo seguido por países como Espanha, 

Rússia, Itália, Japão, Alemanha, e outros, ainda que todos estes países (com 

exceção da Espanha) tenham passado por reformas agrárias de tipo burguês – que 

retalharam os latifúndios em pequenas propriedades camponesas – após a Segunda 

Guerra Mundial (TAKAHASHI in: SWEEZY et al., 1977, p. 94-95). 

A segunda forma de desenvolvimento do capitalismo na agricultura, onde o 

fim da obrigação ao pagamento de rendas para os latifundiários por parte do 

campesinato e a expropriação dos latifúndios (isto é, a destruição cabal do 

feudalismo) resulta num enorme estímulo ao desenvolvimento da economia 

mercantil simples dos camponeses e à sua rápida transformação em economia 

mercantil capitalista, chama-se via americana ou via revolucionária do 

desenvolvimento do capitalismo (LENIN, 1982b, p. 444-445). 

Tal foi o caminho de desenvolvimento do capitalismo seguido por países 

como Estados Unidos, Holanda, França e outros (além dos antigos países de “via 

prussiana” que adotaram este segundo caminho de maneira tardia), bem como por 

antigos países socialistas ou de democracia popular, como a União Soviética, China, 

República Popular Democrática da Coreia, Cuba, Alemanha democrática, Albânia, 

etc., que utilizaram a reforma agrária de tipo burguês por meio da via americana do 
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desenvolvimento, como forma de dinamizar o desenvolvimento das forças produtivas 

internas e garantir a transição para a sociedade socialista (RIBEIRO, 1988, p. 58-59). 

Observemos, agora, como todas estas leis se manifestam sob as condições 

concretas de nosso país. 

3.1. As relações de produção no campo brasileiro 

 

Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2011 dão conta de dizer 

que 54  % do campesinato brasileiro não possui pedaço algum de terra, sendo esta 

camada, portanto, obrigada a trabalhar como meeiros, rendeiros, porcenteiros, 

comodatários, posseiros 4 sob demais formas feudais e semifeudais de produção e 

exploração. Somente 2,9% são assentados do programa de reforma agrária, 39% 

são proprietários e o restante possui acesso à terra através de outras maneiras, 

também feudais ou semifeudais em sua maior parte (MEDEIROS, 2013, p. 35). 

Verificamos, portanto, o predomínio das relações de produção de tipo feudal 

pelas regiões rurais do país. No conjunto das relações de produção feudais que 

vigoram nos campos brasileiros, cabe notar também as formas de exploração 

análogas ao semifeudalismo que se dão até mesmo sobre os camponeses 

proprietários da própria terra, como a exploração mediante o atravessamento, onde 

o capital comercial impõe baixos preços à produção camponesa por conta da falta 

de mercados para o escoamento da produção dos camponeses (PEREIRA, 2003, p. 

9), impedindo o livre desenvolvimento da economia mercantil simples e sua 

consequente transformação em economia mercantil capitalista; a exploração 

mediante a usura, onde através da concessão de empréstimos a elevadas taxas de 

 

4 Meeiro: Lavrador sem-terra que trabalha terra alheia entregando metade da produção final ao 

proprietário da terra que trabalha pelo direito de usufruir desta; Rendeiro: Lavrador sem-terra que 
trabalha terra alheia entregando ao proprietário fundiário uma determinada quantidade de dinheiro 
previamente determinada pelo direito de usufruir desta; Porcenteiro: Lavrador sem-terra que 
entrega ao proprietário fundiário uma porcentagem da produção pelo direito de usufruir da terra; 
Comodatário: Lavrador sem-terra agregado terra alheia e submetido a alguma obrigação em 
trabalho pelo direito a usufruir da terra (rata-se da forma mais arcaica de feudalismo, a corveia); 
Posseiro: Lavrador sem-terra que ocupa terra de terceiro para trabalhá-la e garantir suas 
condições, trata-se de uma forma intermediária de exploração da terra entre o feudalismo e o 
capitalismo – da mesma forma que o posseiro não é um camponês feudal pois não está 
submetido ao pagamento de uma renda, não é um camponês de tipo burguês pelo fato de não ser 
proprietário da terra que cultiva. Trata-se de uma forma, portanto, semifeudal de exploração do 
campesinato. 
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juros para os lavradores, muitos se endividam e não raro pagam seus empréstimos 

em espécie. 

Através da usura, também, o endividamento leva muitos lavradores a 

perderem as terras que possuem em propriedade e a se reduzirem à condição de 

arrendatários. Exploração análoga ao semifeudalismo, ainda existente de forma 

generalizada, é também a coação extraeconômica sobre os operários agrícolas 

brasileiros, como a presença da peonagem ou das relações do barracão, onde ao 

serem forçados a consumirem produtos nos estabelecimentos dos próprios 

latifundiários, pagam preços que são superiores ao que ganham com os salários e 

se endividam nas fazendas latifundiárias, atando-se à terra mediante o 

endividamento (ESTERCI, 1999, p. 97). 

Como se encontram as condições da massa dos produtores diretos nas 

regiões rurais do Brasil diante da organização geral da produção?  

Dos 15.105.125 postos de trabalho na agricultura brasileira, 11.101.5335 são 

ocupados por produtores que produzem de forma familiar (IBGE, 2017), isto é, por 

produtores individuais atados à pequena produção, sob forma natural ou de 

economia mercantil simples, o que indica o baixo grau de desenvolvimento do 

capitalismo no campo de nosso país. 

Contudo, quais critérios tornam a esmagadora maior parte dos camponeses 

brasileiros como camponeses pobres, mesmo com um grau tão pequeno de 

assalariamento? Em que medida a existência de camponeses pobres nos países 

semicoloniais pode ser compreendida como reflexo da penetração do capitalismo no 

campo? 

Neste liame, os dados fornecidos pelo Censo Agrário do IBGE de 2017 são 

limitados no que se referem a esta questão, pois não conseguem responder quantos 

camponeses individuais deixam o trabalho como produtores individuais para se 

assalariarem temporariamente, diante da impossibilidade de manterem seu sustento 

com o trabalho individual. 

Ao contrário do que ocorre nos países capitalistas desenvolvidos, em nosso 

país, o elevado número de camponeses pobres (semiproletários) não está 

 

5 Os produtores diretos individuais constituem 73% da massa dos produtores diretos do campo 

brasileiro. 
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relacionado ao desenvolvimento do capitalismo no campo. Na necessidade de 

açambarcar nossos produtos agrícolas, o imperialismo estrangeiro estabeleceu, no 

campo brasileiro, imensas plantations, de cana-de-açúcar, café, dendê, algodão, 

soja, etc. passando a demandar a mão de obra barata dos camponeses brasileiros, 

reduzindo-os à condição de camponeses pobres que se assalariam 

temporariamente, e impedindo o desenvolvimento da economia mercantil simples 

nos campos brasileiros diante da drenagem para o exterior do capital excedente 

auferido na agricultura latifundiária (CARONE, 1982, p. 81). 

Nesse mesmo sentido, o constitucionalista José Afonso da Silva trata de 

criticar a ideia dominante de que a reforma agrária seria uma forma de socialização 

da terra: 

 

“Não se exclui a conveniência e a importância desse tipo de reforma agrária. 
Mas é necessário desmistificar a falácia dos terratenentes que, desejando 
manter a estrutura agrária injusta vigorante, tentam impingir a falsa 
concepção de que se trata de socialização ou comunicação.” (SILVA, 2005, 
p.823). 

 

3.1.1. A concentração de terras 

 

Como tratado anteriormente, o aumento da concentração de terras como 

fruto da concentração da produção é uma das características do desenvolvimento do 

capitalismo no campo. Em que medida se dá a concentração de terras no campo 

brasileiro? 

Dados elaborados acerca do problema permitem-nos fazer o seguinte 

panorama: Nos campos brasileiros, há 5.073.324 imóveis rurais, ocupando 

351.289.816 hectares. Daqueles, 38,2% dos imóveis rurais são inferiores a 10 

hectares, ou seja, operando apenas 2,6% das terras; 31,3% imóveis rurais inferiores 

a 50 hectares, ou 25,4% dos imóveis rurais brasileiros, operando apenas 1,6% das 

terras. Assim, observamos que 69,5% dos imóveis rurais brasileiros operam apenas 

4,2% das terras, acusando a predominância dos minifúndios e pequenas 

propriedades, contradizendo a lei do capitalismo segundo a qual o capital maior 

tende a engolir o capital menor. Porém, a mesma fonte nos fornece a informação de 

que apenas 2% dos estabelecimentos agrícolas operam com mais de 500 hectares, 

operando em 47,6% das terras (IBGE, 2017).  
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A produção agrícola, anteriormente espalhada em muitos estabelecimentos 

agrícolas de baixo nível técnico, e agora concentradas em alguns poucos imensos 

estabelecimentos agrícolas de enorme nível técnico, de elevada composição 

orgânica do capital – quanto maior torna-se uma fazenda, mais produtiva ela é. Eis a 

característica da concentração de terras sob o capitalismo. Observemos como a 

estrutura agrária se comporta diante de tal lei. 

Os latifúndios brasileiros e companhias transnacionais, que compõem 

apenas 2% dos estabelecimentos agrícolas (de acima de 500 hectares), operam 

47,6% das terras, ao passo que os camponeses pobres, médios e ricos, bem como 

a burguesia rural (conjunto este que se situa nos estabelecimentos inferiores a 50 

hectares), operam apenas 4,2% das terras. Os grandes proprietários rurais recebem 

mais de 70% dos créditos na agricultura, enquanto que os proprietários de menos de 

100 hectares recebem menos de 30% dos créditos agrícolas (OLIVEIRA, 2007b, p. 

111). Isso acontece há décadas, e continua a contribuir para o aumento da 

concentração de terras, vejamos: 

 

O financiamento estatal à atividade agrícola funcionou como principal 
instrumento da política agrícola: por quase duas décadas, as taxas de juros 
reais foram negativas; na segunda metade dos anos 1970, o valor pago 
pelos mutuários foi em média inferior a 50% do pactuado. Contudo, menos 
de 20% dos estabelecimentos tiveram acesso a este recurso subsidiado e, 
além disso, em regra, 1% dos maiores tomadores recebia sempre mais de 
um terço do total do crédito (Guedes Pinto, 1995). Tal crédito, farto e barato, 
foi amiúde utilizado para aquisição de mais terras, e o domínio de maiores 
extensões de terra facultava, por sua vez, maior acesso ao crédito rural. 
Avançando sobre terras públicas, esta política agravou a concentração 
fundiária. (FERREIRA et al, 2015, p.275). 

 

Comparando-se a produtividade média por hectare de uma granja inferior a 

100 hectares com um latifúndio de mais de 1000 hectares, a produtividade da 

primeira é R$667,00 por hectare, ao passo que a produtividade da segunda 

(R$358,00 por hectare) despenca para quase metade da produtividade da primeira. 

82% das propriedades inferiores a 100 hectares geram lucro, ao passo que apenas 

69% das propriedades “patronais” (latifúndios de mais de 1000 hectares) geram 

lucro (MEDEIROS, 2013, p. 35). 

De que se ocupam, pois, as grandes propriedades no Brasil? Mais de 70% 

da área dos latifúndios no Brasil, de mais de 1000 hectares, permanecem deitadas 

improdutivas (FARAH, 2015), utilizadas de maneira parasitária com fins de 
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especulação e enriquecimento pessoal dos proprietários agrários, não com o fim de 

se estabelecer modernas agroindústrias capitalistas. 

Apenas 18% da área das propriedades de mais de mil hectares 

permanecem ocupadas por alguns poucos gêneros de exportação, como cana-de-

açúcar, milho e soja. A criação de gado de maneira extensiva (a pecuária extensiva 

é responsável pela criação de 93% do rebanho bovino no Brasil) para a exportação 

de carnes é também um dos usos produtivos dos grandes latifúndios no Brasil (IBGE, 

2017). Na verdade, pseudo-produtivos se levarmos em conta o caráter 

extremamente atrasado da criação bovina em nosso país, cuja produtividade é de 

apenas uma cabeça de gado por hectare. 

Observando as três principais culturas latifundiárias citadas; cana-de-açúcar, 

soja, e milho, observa-se que, de 2006 a 2017, estas tiveram um aumento, 

respectivamente, de 56%, 123% e 56% da área colhida, ao passo que o rendimento 

médio por hectare destas culturas aumentou 30% no caso da soja e 56% no caso do 

milho, a cana-de-açúcar perdeu 2,4% de produtividade (IBGE), ou seja, o aumento 

da produção por meios latifundiários, pré-capitalistas, teve um aspecto muito maior 

do que o aumento da produção por meios capitalistas – somente o milho constitui 

uma exceção, já que o aumento da produção acompanhou o aumento da 

produtividade. 

As leis do desenvolvimento, da agricultura latifundiária no Brasil contradizem 

as leis gerais do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, que estabelece a 

concentração dos grandes e modernos meios técnicos, do uso científico solo e da 

enorme produtividade em alguns poucos gigantescos estabelecimentos agrícolas. 

Ao contrário da concentração de terras que se dá no contexto do sistema capitalista, 

que leva com que quanto maior seja uma fazenda, mais produtiva ela seja, no Brasil 

a produtividade média de uma fazenda é inversamente proporcional a sua extensão 

territorial. Quanto menor uma fazenda, mais produtiva ela é, dentro de nosso 

contexto. 

Observa-se também que o grosso da produção agrícola em nosso país 

permanece dispersa em parcelas pequenas de terras, produção esta levada a cabo 

por pequenos agricultores (IBGE, 2017), ao invés de agroindústrias operadas em 

bases capitalistas. 
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Se constatamos através de vários fatos o caráter semifeudal, pré-capitalista 

da agricultura brasileira, e ainda assim observamos em nosso país a enorme 

concentração de terras, nos debrucemos sobre a maneira as propriedades teriam 

obtido tamanho nível de concentração, principalmente se levarmos em conta que as 

imensas propriedades agrícolas improdutivas, sem nenhum uso, ao invés de 

diminuírem, vem aumentando sua extensão.  

Até aqui, podemos ver os seguintes motivos: Os latifundiários brasileiros são 

herdeiros feudais das velhas sesmarias estabelecidas pelo sistema colonial 

português. Mesmo após o fim do colonialismo português e o estabelecimento do 

sistema semicolonial em 1822, os latifundiários não foram expropriados de seus 

imensos domínios territoriais. A Lei de Terras de 1850, que estabelecia que as terras 

a partir de então só poderiam ser obtidas por meio da compra, num contexto onde a 

imensa maioria da população estava desligada do sistema mercantil, impediu o 

acesso à terra por parte dos camponeses e o mantimento da terra como meio de 

manutenção do poder das grandes oligarquias rurais;  

O aumento da concentração de terras no Brasil se dá quase que 

exclusivamente por meio de formas pré-capitalistas de acumulação de capital, isto é, 

por meio da acumulação primitiva que separa o produtor direto dos meios de 

produção, não por meio de acumulação capitalista que leva a cabo a reprodução 

ampliada do capital e aumenta a produtividade por hectare das grandes fazendas, 

transformando em capital a produção anteriormente natural ou simples dos 

minifúndios ou pequenas propriedades anexados à grande propriedade. 

 

3.1.2. A caracterização tecnológica da agricultura brasileira 

 

O aumento do uso de tecnologias modernas na agricultura, como 

maquinários (tratores, colheitadeiras, etc.), fertilizantes, adubação, irrigação, etc. 

constitui uma das principais consequências do desenvolvimento do capitalismo 

agrícola em um dado país (STÉDILE, 2010). Contudo, num país tão imenso como o 

nosso, o emprego de tecnologias modernas no campo ainda permanece fraco, e 

mais fraco ainda se comparamos o uso destas no Brasil com outros países. Dos 

cerca de 5,4 milhões de estabelecimentos agropecuários no país, somente 9,2% 
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possui colheitadeiras agrícolas, 55,86% possui tratores, e 43% utilizam fertilizantes 

(IBGE, 2017). 

O único indicador de uma maior modernização agrícola seria o uso de 

agrotóxicos – e, ainda assim, modernização extremamente ligada ao imperialismo 

estrangeiro através da dependência de importações de agrotóxicos ou da produção 

autóctone destes com colaboração estrangeira –, que cresceu 20% de 2006 até 

2017 (IBGE). 

São cerca de 1.229.907 tratores distribuídos entre estes 55,86% dos 

estabelecimentos agropecuários. Contudo, destes 1.229.907 de tratores, mais de 

890 mil, ou 72% deles, se concentram nas regiões sul-sudeste, que compõem 

somente 30% das terras voltadas para atividades agropecuárias, e os restantes 28% 

estão dispersos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, que compõem 70% das 

terras voltadas para a agropecuária: 72% dos tratores estão concentrados em 

menos de 30% das terras agricultáveis (IBGE, 2017). 

Tal situação fica ainda mais escancarada se observamos as discrepâncias 

de desenvolvimento que existem no seio das próprias regiões mais avançadas do 

ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo na agricultura. 

O Censo Agrário do ano de 1996 acusa a presença de 1,34 milhão de 

arados puxados a tração animal. Somando este número ao número de tratores, 

supondo que o número de arados tenha se conservado o mesmo de 1996 para cá, e 

não tenha aumentado, observamos que a força de tração animal representa 62,9% 

da força de tração total verificada no Brasil, o que constata que a mecanização 

agrícola no Brasil constitui ainda um fator secundário se levarmos em conta o 

trabalho humano e animal predominante nos trabalhos agrícolas do país. 

Ponhamo-nos, pois, a comparar nossa situação com de outros países. 

Enquanto, no ano de 2017, a tração animal supostamente representava 62,9% da 

força de tração total verificada na agricultura do país, já no ano de 1960, ela 

representava, na Dinamarca, França, Alemanha Ocidental, Holanda e Estados 

Unidos, respectivamente, 21%, 40%, 24%, 40% e 9% (GUIMARÃES, 1964, p. 249), 

Os Estados Unidos, já no ano de 1954, possuía tratores em ao menos de 53% de 

seus estabelecimentos agrícolas (ACADEMIA..., 1956, p. 319). Já no ano de 1965, 

os Estados Unidos atingiram saturação tecnológica em sua agricultura, quando o 

número de tratores em seus estabelecimentos agrícolas alcançaram 4,78 milhões de 
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unidades, e, em 1960, este já possuía em seus estabelecimentos agrícolas 1,04 

milhão de colheitadeiras (CARONE, 1982, p. 173), lembrando que, no ano de 1960, 

o Brasil possuía cerca de 63 mil tratores em seus estabelecimentos agrícolas, 

número que, apesar de haver evoluído para 788 mil (CARONE, 1982, p. 171), 

permanece extremamente pequeno se comparamos ao grau de desenvolvimento 

agrícola dos Estados Unidos e outros países capitalistas. 

Porém, isso não é ainda suficiente. Até mesmo em comparação com outros 

países semicoloniais e semifeudais, a agricultura de nosso país se encontra 

atrasada. Comparemo-nos com um país como a Índia. Esta, ainda que possuindo 

uma extensão territorial quase três vezes inferior ao de nosso território, utilizava em 

sua agricultura, já no ano 1999, cerca de 2,09 milhões de tratores (TRADING 

ECONOMICS, 2001), número quase duas vezes superior ao nosso número de 

tratores, falando em termos absolutos. 

A irrigação também é outro ponto importante para medirmos o nível do 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura de um país. Embora tenha 

aumentado em 39% o número de estabelecimentos agrícolas irrigados e em 50% a 

área irrigada de 2006 para 2017, aumento este que, de fato, não pode ser 

desconsiderado, seu uso permanece ínfimo na agricultura brasileira. Mesmo com 

este aumento, seu uso se estende a apenas 9,9% dos estabelecimentos agrícolas 

do país, cobrindo apenas 6.694.245 de hectares, ou 2% da área de lavouras 

temporárias ou permanentes do país (IBGE, 2017). 

Quanto ao uso de fertilizantes, presentes em 43% dos estabelecimentos 

agropecuários do país, o seu grau de concentração na agricultura brasileira também 

é semelhante ao dos tratores, comparando as regiões sul e sudeste com o resto do 

país (IBGE, 2017). O Brasil consome anualmente cerca de 10 milhões de toneladas 

de fertilizantes. É o quarto maior consumidor do mundo, atrás da China, Índia e 

Estados Unidos, respectivamente, responsável por 6% do consumo mundial, embora 

em termos de produção responda por apenas 2% da produção mundial. Dividindo o 

uso de fertilizantes pela lavoura total de 76 milhões de hectares, obtemos uma 

média de 132 quilogramas por hectare, consumo ainda pífio se compararmos com 

países como a Holanda, que quase 50 anos atrás possuía uma utilização de 

fertilizantes de 610 quilogramas por hectare, ou com a Bélgica com 520 quilogramas 
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por hectares, ou a Nova Zelândia com 503 quilogramas por hectare, ou o Japão com 

354 quilogramas por hectare (SINGH, 2006). 

O uso sementes geneticamente melhoradas possui também um papel 

importantíssimo no desenvolvimento agrícola de todos os países. Permite aumentar 

a produtividade por hectare das lavouras e é, da mesma maneira, um importante 

critério para medirmos o nível de desenvolvimento do capitalismo no campo 

(STÉDILE, 2010). 

O Brasil possui, atualmente, a segunda maior área de lavoura do mundo 

plantada com sementes transgênicas, 50,2 milhões de hectares. No ano de 2013, a 

área de grãos plantados com sementes transgênicas superou a área plantada com 

sementes não-transgênicas (CIB, 2018). Tais dados têm sido usados como índices 

de um suposto avanço do capitalismo no campo brasileiro, em detrimento do 

feudalismo e demais formas de produção pré-capitalistas. 

Através do estudo da estrutura das exportações de capital, podemos 

observar que a tendência do capitalismo na fase imperialista é principalmente de 

sobrepor a exportação de capitais sobre a de mercadorias, agravando a política 

colonial do capital monopolista (LENIN, 2011, p. 208). Nessa esteira Lênin também é 

enfático ao colocar que a dependência entre os vários Estados, entre os grandes e 

pequenos economicamente se tornam parte de um sistema generalizado: 

 

“Este gênero de relações entre grandes e pequenos Estados sempre existiu, 
mas na época do imperialismo capitalista tornam-se sistema geral, entram, 
como um elemento entre tantos outros, na formação do conjunto de 
relações que regem a “partilha do mundo”, passam a ser elos da cadeia de 
operações do capital financeiro mundial. " (2011, p. 213) 

 

Se nos detivermos melhor no problema em questão, concluiremos que o uso 

de transgênicos no Brasil possui as seguintes características: 1) as sementes 

transgênicas no Brasil são modificadas geneticamente para não fazerem nascer 

novas sementes ao nascer uma nova colheita, mantendo o campesinato e os 

capitalistas agrários brasileiros, assim, dependentes da tecnologia de sementes das 

transnacionais estrangeiras; 2) os transgênicos são modificados geneticamente para 

suportarem elevados volumes de agrotóxicos sem que a lavoura morra, estando 

ligados à necessidade, portanto, de manter o Brasil como mercado consumidor da 

produção imperialista estrangeira de agrotóxicos e demais insumos químicos 
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nocivos à saúde; 3) o uso de sementes transgênicas está extremamente 

concentrado em três culturas principais: milho, soja e algodão (CPT, 2014). 

Por estes motivos citados, pode se concluir que, ao contrário do que é 

equivocadamente propagado, de o uso de transgênicos estar associado ao avanço 

do capitalismo na agricultura brasileira, na verdade ele está extremamente ligado à 

dominação imperialista estrangeira que, ao contrário, retrai o desenvolvimento do 

capitalismo nos centros urbanos brasileiros para dinamizar o desenvolvimento do 

capitalismo nos centros urbanos dos países capitalistas (BETTELHEIM, 1979, p. 46). 

 No Brasil, portanto, a alta concentração de terras nas mãos de poucos é 

prejudicial para o próprio desenvolvimento do capitalismo no âmbito nacional, visto 

que entrava a produção de capital em enormes terras improdutivas e imobiliza o 

investimento industrial no campo. A medida que essa cadeia mercadológica é 

imobilizada, a grande produção, voltada a exportação, não serve a expandir o 

mercado consumidor contrariando o ideal capitalista de aumento constante da 

produção e do consumo. Neste sentido, Oliveira coloca que:  

 

“(…) a concentração da terra não é igual à concentração do capital; ao 
contrário, revela a irracionalidade do método que retira capital do processo 
produtivo, imobilizando-o sob a forma de propriedade capitalista da terra. Já 
a concentração do capital é aumento de poder de exploração, é aumento da 
capacidade produtiva do trabalhador; é aumento, portanto, da capacidade 
de extração do trabalho não-pago, da mais-valia. 
Assim, a concentração da terra aumenta o poder de extração da fração da 
mais-valia social sem participar do processo produtivo, apenas por haver 
proprietários privados da terra. 
A renda capitalista da terra pode ser obtida através do aluguel, do 
arrendamento (que são evidências de que ela existe) ou de uma só vez, 
pela venda da terra. 
É por isso que o proprietário de terra é um personagem de dentro do 
capitalismo. Ao se apropriar de grandes extensões de terra, ele retém essa 
terra como reserva de valor, ou seja, com o objetivo de especular, de poder 
se apropriar da renda da terra. É o que fazem os grandes capitalistas que 
se converteram em colonizadores, vendedores da mercadoria terra. 
Dessa maneira, a propriedade capitalista da terra tem que ser entendida 
como uma contradição do desenvolvimento do modo capitalista de 
produção tem que ser entendida como produto de uma relação social que 
ela é." (OLIVEIRA, 2007b, p. 66). 

 

No Brasil, essa análise é mais pontual, pois, como abordado ao longo do 

segundo capítulo, desde a chegada dos portugueses, a democratização da 

aquisição de terras nunca foi promovida. Desde que os indígenas enquanto nativos, 

até os tempos atuais. Os ex-escravos foram privados da oportunidade de obter 
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terras ou qualquer forma de política social, porque antes da libertação, a lei que 

proibia o acesso à terra que pertencia ao Estado, ao menos que fosse por meio da 

venda. 

Assim a terra aparece em modalidades econômicas diferentes, concomitante 

a propriedade da terra, subsiste a posse, tolerada em um primeiro momento como 

forma de manter o necessário a produção para a subsistência interna enquanto o 

grande latifúndio se voltava ao mercado de exportação. Acontece que no momento, 

para que se alavanque a produção capitalista da terra, a coexistência das duas 

ainda se mostra como um entrave ao desenvolvimento nacional e do acesso à terra 

para quem quer produzir (SILVA, 2005, p.821). 
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4. REFORMA AGRÁRIA E O DIREITO DO TRABALHADOR DO CAMPO 

 

O Brasil, que, como exposto, desenvolveu sua economia sob as bases de 

um modelo dependente da produção rural, passou a desenvolver a indústria, 

principalmente extrativista, no primeiro governo de Getúlio Vargas. Ocorre que tal 

industrialização, não dá conta de desenvolver o campo, visto que a produção de 

bens industrializados na cidade, falha em conseguir fornecer bens para a 

mecanização do campo, e com o que é rural se tornando cada vez mais sinônimo de 

atraso, ocorre uma desvalorização do trabalho rural e da importância do campo 

como parte integrante do processo de formulações de políticas públicas. Acerca 

disto, José Eli da Veiga afirma: 

 

Nessa ótica, a importância relativa da sociedade rural já é tão pequena, que 
torna pouco relevante qualquer política voltada à sua dinamização, além de 
dispensar a definição de alguma estratégia específica. No fundo, supõe-se 
que dar mais atenção ao Brasil rural seria como gastar vela com péssimo 
defunto, já que mais dia menos dia todos estarão nas aglomerações e 
centros urbanos (2001, p. 14). 
 

Tendo que a industrialização dos centros urbanos brasileiros acontece em 

um ambiente marcado pela exploração colonial e semicolonial, altamente 

dependente do capital financeiro internacional. A desvalorização do trabalho rural é 

resultado, então, da ruptura entre cidades com indústrias incipientes e o campo 

tomado por relações pré-capitalistas de trabalho e com a grande maioria dos 

camponeses desprovidos de acesso à tecnologia necessária a mecanização da 

produção rural, sendo esta relegada aos latifundiários com capital o suficiente para 

importá-las, já que, como vimos, a indústria nacional não dava, e ainda não dá, 

conta de produzir tais bens. 

A condição do camponês com pouca terra ou sem-terra, os lança ao cultivo 

em terras arrendadas, pagando tributos aos proprietários, o que onera as 

possibilidades de melhoria e aumento da produção, ou, em certos casos, até mesmo 

a miséria e a inanição (PALMEIRA; LEITE, 1997, p. 17). 

Acerca dos aspectos da renda da terra no Brasil contemporâneo, Oliveira 

desenvolve: 
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A renda da terra é uma categoria especial na Economia Política, porque ela 
é um lucro extraordinário, suplementar, permanente, que ocorre tanto no 
campo como na cidade. O lucro extraordinário é a fração apropriada pelo 
capitalista acima do lucro médio. Na indústria ele é eventual, devido ao 
avanço tecnológico, entretanto na agricultura ele é permanente, pois, por 
exemplo, existem diferenças entre a fertilidade natural dos vários tipos de 
solos. 
A renda da terra é também denominada renda territorial ou renda fundiária. 
Como ela é um lucro extraordinário permanente, ela é, portanto, produto do 
trabalho excedente. Esclarecendo melhor, o trabalho excedente é a parcela 
do processo de trabalho que o trabalhador dá ao capitalista, além do 
trabalho necessário para adquirir os meios necessários à sua subsistência.  
Assim, a renda da terra é uma fração da mais-valia, ou seja, é, mais 
precisamente, componente particular e específico da mais-valia. Para Karl 
Marx, mais-valia é, no modo capitalista de produção, a forma geral da soma 
de valor (trabalho excedente e realizado além do trabalho necessário que 
por sua vez é pago sob a forma de salário) de que se apropriam os 
proprietários dos meios de produção (capitalistas e ou proprietários de 
terras) sem pagar o equivalente aos trabalhadores (trabalho não pago) sob 
as formas metamorfoseadas, transfiguradas de lucro e de renda fundiária. 
Em sua forma menos desenvolvida, ou seja, pré-capitalista (porque ela teve 
existência anterior ao modo capitalista de produção), ela é diretamente 
produto excedente, por exemplo, é a fração da produção entregue pelo 
parceiro ao proprietário da terra, como pagamento pela autorização que 
este lhe dá para cultivar a terra. Portanto, produto excedente é a parcela da 
produção além da parte necessária é subsistência do trabalhador. 
(OLIVEIRA, 2007b, p.43) 

 

Ao cultivar terras que não são de sua propriedade, ficam relegados a ordem 

do fazendeiro, que após explorar a mão de obra destes camponeses, podem 

expulsá-los sem qualquer pagamento ou direito. Isso ocorre a despeito de uma 

distorção aparente da relação de trabalho, ligada a predominante ideologia feudal 

ainda presente nessas relações, onde o grande fazendeiro prestaria uma “ajuda” ao 

camponês, quando permite a este cultivar suas terras em arrendamentos. Neste 

sentido, Carvalho: 

A ideologia dominante durante toda a história do Brasil, desde a sua fase 
colonial até o momento atual sob a hegemonia do pensamento único 
neoliberal, é de que a grande propriedade da terra é a forma mais eficiente 
para responder aos desafios de um modelo de desenvolvimento rural que 
satisfaça às expectativas dos interesses econômicos nacionais e 
estrangeiros dominantes.  (2005, p. 297) 
 

Como tratado ao longo do terceiro capítulo deste trabalho, vimos que o 

avanço do capitalismo no Brasil, não consegue eliminar as formas feudais e 

semifeudais de exploração do trabalho no campo, diferença que possa fazer, em um 

modelo de dependência econômica, a situação dos trabalhadores submetidos a 

estes tipos de exploração só tende a se agravar. 
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O capitalismo aqui se relaciona, convive e até mesmo depende da existência 

de outros modos de produção mais atrasados. Conforme nos ensina Gorender (2002, 

p. 19), a coexistência de mais de um modo de produção vigente “não tira a 

identidade substantiva de cada um dos modos de produção; seja o dominante, que é 

o capitalismo, sejam os modos de produção dominados.” 

 

4.1. A reforma agrária no ordenamento jurídico brasileiro 

 

Ao nos debruçarmos sobre a formação econômica do Brasil, vislumbramos 

que da era da colonização até os tempos atuais, a distribuição de terras sempre foi 

desigual, da sua origem, com as capitanias e posteriormente com as sesmarias. 

Neste sentido, Oliveira (in: STÉDILE, 2002) assinala: 

 

Podemos afirmar com segurança que a estrutura fundiária brasileira 
herdada do regime das capitanias/sesmarias, muito pouco foi alterada ao 
longo dos 400 anos de história do Brasil, e particularmente na segunda 
metade deste século o processo de incorporação de novos espaços – 
assaltados/tomados das nações indígenas – tem feito aumentar ainda mais 
a concentração de terras em mãos de poucos proprietários. 
 

Desse cenário, influenciados por intelectuais e políticos do incipiente 

movimento comunista, os camponeses se lançaram a luta por direitos, reivindicando 

a regularização da situação do trabalhador do campo, mas principalmente a 

desconcentração da propriedade da terra e foco no desenvolvimento social e 

econômico no campo. 

Assim, a luta camponesa é marcada por dois lados; o dos latifundiários, 

grandes possuidores das terras e, por outro lado, os camponeses pobres, 

assalariados rurais e minorias nacionais que são despossuídas da terra. Este 

antagonismo serviu de força motora não só para amplas ocupações e tomadas de 

terra mas também para graves conflitos marcantes na história nacional como as 

Revoltas camponesas de Porecatu, Trombas e Formoso, a Guerra de Canudos, 

Guerra do Contestado, Corumbiara, Eldorado dos Carajás, o Levante de Pau de 

Colher, as Guerrilhas do Araguaia e do Caparaó, a formação das Ligas Camponesas, 

etc. (MARÉS, 2010, p. 191) 

A contradição entre o monopólio da terra, por um punhado de latifundiários, 

interessados na acumulação primitiva do capital e a existência de milhões de 
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camponeses sem-terra ou com pouca terra, prontos para morarem e produzirem, 

conduz estes últimos a ocupar os latifúndios improdutivos, cultivá-los e lutar pela 

possibilidade da garantia da propriedade daquele pedaço de terra. 

A partir dessas lutas, o camponês se tornou trabalhador rural, formalmente, 

a partir da criação do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n. 4.214, de março de 

1963), revogado pela Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973, até a equiparação dos 

trabalhadores urbanos com os rurais assegurada pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88). 

Nesse liame, também foi editado o Estatuto da Terra, Lei 4.504/64, que 

inaugura o instituto da reforma agrária no ordenamento jurídico nacional, senão, 

vejamos sua letra:  

 
Art. 1º, §1º: Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que 
visem promover melhor distribuição de terra, mediante modificações no 
regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social 
e ao aumento de produtividade  
 

 

Logo em seguida, no artigo 2º, conceitua a função social da terra: 

 

A propriedade da terra desempenha integralmente sua função social 
quando: a) favorece o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores que 
nela labutam, assim como de suas famílias; b) mantém níveis satisfatórios 
de produtividades; c) assegura a conservação dos recursos naturais; c) 
observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho 
entre os que a possuem e a cultivam. 
 

Tais dispositivos legais, no entanto, não provem de políticas conquistadas 

por trabalhadores rurais lutando por melhores salários e condições de trabalho, pois, 

como já caracterizado, o Brasil não passou por uma mudança completamente 

capitalista no campo. A normatização de leis que tratam sobre o trabalhador rural é 

muito mais ligada a luta pela democratização da terra, a reforma agrária e para 

conter os avanços de revoltas camponesas (MARÉS, 2010, p. 191). 

Neste sentido, a Constituição Brasileira de 1988 elenca o direito de 

propriedade e a posse da terra rural como direitos fundamentais, como previsto no 

seu art. 5º, XXII. No inciso seguinte este direito é mitigado, enquanto o proprietário 

de terra deve atender a sua função social (art. 5º, XXIII), caso não o seja, a terra 

poderá ficar sujeita a desapropriação para reforma agrária. Assegurando, ao menos 
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legalmente, “a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social” (art. 

170, III). 

Adiante, no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo III – Da 

Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, artigos 184 a 191, traz normas 

especiais sobre a propriedade rural que José Afonso da Silva sustenta que:  

 

(...)caracterizam seu regime jurídico especial, quer porque, como veremos, 
especificam o conteúdo de sua função social, quer porque instituem regras 
sobre a política agrícola e sobre a reforma agrária, com o fim de promover a 
distribuição da terra (arts. 184 a 191), quer porque inserem a problemática 
da propriedade agrária no título da ordem econômica (conferindo-lhe, assim, 
dimensão de direito econômico público) e,pois, como um elemento 
preordenado ao cumprimento de seu fim, qual seja: assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social (art.170).” (SILVA, 
2005, p. 819). 

 

E continua ao conceituar a função social da propriedade rural, citando 

Sodero, como: 

 

O regime jurídico da terra “fundamenta-se na doutrina da função social da 
propriedade, pela qual toda riqueza produtiva tem uma finalidade social e 
econômica, e quem a detém deve fazê-la frutificar, em benefício próprio e 
da comunidade em que vive” (SILVA, 2005, p. 819). 

 

Existem cinco quesitos para que a propriedade cumpra sua função social, 

em observância ao artigo 186: aproveitamento racional e adequado; utilização 

adequada dos recursos naturais disponíveis; preservação do meio ambiente; 

observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e exploração que 

favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

Portanto, a ideia da função social da propriedade para nosso ordenamento 

jurídico está calcada na utilização econômica da terra, visando o aumento da 

produtividade, e que sua distribuição seja feita de modo a atender o bem-estar da 

coletividade, o fomento da economia e promover justiça social. 

O artigo 184 da Constituição Federal prevê que o imóvel rural que não está 

cumprindo sua função social será desapropriado por interesse social, para fins de 

reforma agrária, após indenização em títulos da dívida agrária, com exceção das 

bem-feitorias uteis e necessárias, que serão indenizadas em dinheiro. Os títulos 

possuem cláusula de preservação real do seu valor e podem ser resgatados em até 

20 (vinte) anos a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual proporcional 
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ao prazo, de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a V, § 3º, do art. 5º 

da Lei nº. 8.629/93. 

A conceituação jurídica de Reforma Agrária é trazida no art. 1º, §1º da Lei 

4.504 (Estatuto da Terra): 

 
“(...)considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem a 
promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de 
sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 
aumento de produtividade”. 
 

Excluem-se de medidas de desapropriação para fins de reforma agrária: a 

pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra; e 

a propriedade produtiva, conforme artigo 185, da Constituição da República. 

Protegendo assim a pequena propriedade familiar, grande responsável pelo 

abastecimento de alimentos no país. 

Toda conceituação sobre o que se considera pequena propriedade e 

propriedade produtiva foram contidos na Lei nº. 8.629/93, que regulamenta as 

normas constitucionais relacionadas a reforma agrária. 

A desapropriação para fins de reforma agrária também tem previsão no art. 

5º, XXIV, que determina que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 

por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia 

indenização em dinheiro”. 

Portanto, as limitações elencadas no art. 185 da constituição só são relativas 

as desapropriações à luz do art. 184, e o art. 5º, XXIV versa sobre a despropriação 

em geral. Podendo qualquer imóvel, produtivo ou improdutivo, para fins de utilidade 

pública, necessidade ou interesse social, não atrelado a reforma agrária, ser 

desapropriado, contanto que a indenização seja paga em dinheiro. Caso a 

desapropriação seja para fins de reforma agrária, a propriedade não poderá ser uma 

propriedade produtiva, pequena ou média produtiva ou não. 

Deste modo, a reforma agrária, como caracterizada em no ordenamento 

jurídico brasileiro é uma série de medidas que visam o acesso à propriedade da 

terra para aqueles que nela trabalham, a fim de promover a utilização racional da 

terra evitando sua improdutividade, mas também desestimulando o êxodo rural 

permanente ou os casos mais comuns onde o trabalhador rural exerce tal atividade 

somente em períodos de safra. Fixando o trabalhador no campo através da reforma 

agrária, desconcentraria a renda e aumentaria a produção agropecuária. 
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4.1.1. Das perspectivas de mudança econômica através da reforma agrária 

 

Acerca das mudanças operadas pela reforma agrária no plano político e 

econômico dos Estados Unidos da América, Lênin analisa as relações entre as 

sobrevivências pré-capitalistas e o monopólio da terra, e o desenvolvimento do 

capitalismo no meio rural, que tem por base a reforma agrária de 1865, que extingue 

o monopólio da terra em todo o território, com exceção do sul. Utilizando de dados 

que atestam o grande aumento da produção agrícola estadunidense após a reforma, 

Lenin assevera que “o monopólio fundiário freia o desenvolvimento da agricultura e, 

de forma diversa ao que se passa na indústria, este monopólio retarda o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura.”(1980, p. 58) 

O desenvolvimento do capitalismo num dado país leva a nada mais do que 

uma subordinação da agricultura à indústria onde, em tal processo, a agricultura 

fornece para a indústria nacional e para os estabelecimentos comerciais a força de 

trabalho liberada da agricultura, matérias primas e alimentos para o abastecimento 

da população urbana em geral. Em tal processo de desenvolvimento do capitalismo 

na agricultura, o capital agrícola excedente na agricultura é drenado para as cidades 

através da aquisição de fertilizantes, irrigação, tratores, colheitadeiras, combustíveis 

e demais instrumentos de produção necessário para o desenvolvimento do 

capitalismo na agricultura. 

A drenagem do excedente agrícola para as cidades, na medida em que 

adquire tais meios de produção, contribui também para a dinamização do 

desenvolvimento do capitalismo nos centros urbanos, o que é aqui escrito não deve 

ser confundido com uma suposta “harmonia de interesses” entre a cidade e o campo 

no seio do capitalismo. No capitalismo, há uma oposição antagônica entre a cidade 

e o campo, oposição esta na qual, no processo de troca mercantil de excedentes 

entre a agricultura e a indústria, sempre há um déficit comercial para a agricultura 

que acaba gerando grande atraso da agricultura em relação à indústria em todos os 

países (MARX e ENGELS, 2009, p.52). Já dizia Lenin que, no início do século XX, 

nos países capitalistas europeus a agricultura se encontrava ainda no atrasado 

estágio manufatureiro, tal é o significado da subordinação da agricultura à indústria 

no capitalismo (1982a, p. 20). Assim, a ligação econômica mercantil entre a cidade e 
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o campo é um importante critério, também, para medirmos o grau de 

desenvolvimento do capitalismo no campo de um país. 

Mesmo com tímidas políticas de reforma agrária efetivadas, o Brasil segue 

com hectares mais hectares de terra improdutiva. O Programa para ação e 

desenvolvimento de assentamentos rurais perdeu 70% do orçamento nos últimos 

quatro anos (PLANEJAMENTO, 2019). E não há projeção de melhoras, visto que o 

governo suspendeu por tempo indeterminado a reforma agrária (CAMARGO e 

MAGALHÃES, 2019). 

Com base na realidade da concentração fundiária, é necessária a superação 

das ideias conservadoras que colocam a reforma agrária como uma medida 

socialista e que o Estado intervenha na propriedade privada, sem que precise alterar 

o modo de produção e se empenhe em minimizar os efeitos nocivos da 

concentração desde a colonização portuguesa até aos dias de hoje. Acerca da 

atuação estatal na propriedade privada rural, José Afonso da Silva destaca, que o 

avanço da reforma agrária constitucional seria até mesmo um impeditivo a uma 

possível revolução socialista: 

 

Reforma agrária é programa de governo, plano de atuação estatal, 
mediante intervenção do Estado na economia agrícola, não para destruir o 
modo de produção existente, mas apenas para promover a repartição da 
propriedade e da renda fundiária. Ao contrário, a concepção de reforma 
agrária, que se tem postulado no Brasil, até pelas esquerdas, e a 
Constituição consagrou (art.189), reforça o modo de produção capitalista, 
na medida em que se pleiteia a redistribuição da terra em favor de unidade 
de produção familiar, o que difunde e consolida a propriedade agrária e cria 
resistências a uma transformação de tipo socialista. (SILVA, 2005, p. 821) 

 

Apesar de todo o amparo legal, a reforma agrária segue pouco expressiva, o 

que pode se explicar pela muito expressiva representatividade do latifúndio em todos 

os âmbitos da política nacional, com destaque para o legislativo. Exercendo assim, o 

monopólio sobre mais da metade da terra agricultável do país, superexplorando os 

camponeses e exercendo grande influência, quando não, manipulando, de fato, o 

Estado aos seus interesses, que quase sempre estão ligados ao mercado exterior 

pela exportação de produtos agrícolas e matérias-primas, como foi o caso do 

acampamento Hugo Chaves, no município de Canaã dos Carajás, onde 800 famílias 

foram expulsas de terras pertencentes a Vale, e que não eram utilizadas pela 

empresa (VALE, 2016). 
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Assim, mesmo quando grandes empresas, mineradoras e agronegocistas, 

trabalham pela desocupação de suas terras para o desenvolvimento de atividades 

econômicas capitalistas, por estas estarem intrinsecamente ligadas ao imperialismo, 

através de suas atividades de exportação de matérias-primas e produtos agrícolas e 

da contrapartida que é a construção da estrutura necessária ao desenvolvimento de 

tais atividades, não desenvolve o capitalismo numa em uma semicolônia, mas sim o 

entrava (DANILEVITCH, 1950, p. 20). 

Observemos o caso do consumo de fertilizantes no Brasil. Ainda que sendo 

o quarto maior consumidor mundial deste insumo, as importações são responsáveis 

por 78% do consumo nacional de fertilizantes nitrogenados, 53% do consumo de 

fertilizantes fosfatados, e 92% do consumo de fertilizantes de potássio. Quanto aos 

22% de consumo de fertilizantes nitrogenados, 47% do consumo de fertilizantes 

fosfatados e 8% de consumo de fertilizantes de potássio cobertos pela produção 

autóctone (IBRAM, 2012, p. 44), vejamos como ela está organizada.  

Somente duas empresas monopolizam quase toda a produção autóctone de 

fertilizantes nitrogenados, que são a Vale do Rio Doce e a Petrobras (ANDA, 2018).  

Sabe-se que a Vale do Rio Doce, privatizada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso durante a década de 1990, não foi apenas privatizada, mas 

também desnacionalizada. O controle acionário da Vale se encontra em 50,8% nas 

mãos de acionistas estrangeiros (VALE, 2019). 

A Petrobras também, possui 35% do seu controle acionário nas mãos do 

estrangeiro – 38,4% das suas ações estão negociadas na bolsa de Nova York 

(PETROBRAS, 2019). E vem progressivamente se tornando privatizada de fato 

(MARTINS e PERON, 2020). 

Na produção interna de fertilizantes fosfatados, as seguintes empresas a 

dominam: Copebrás, Vale do Rio Doce, Timac, Yara, Galvani, Cibrafertil, Fospar, 

Profertil, Heringer e Bunge. A Copebrás foi adquirida pela Anglo American no ano de 

1985, já se trata, portanto, de uma empresa norte-americana. 

O controle acionário da Vale, permanece 2/3 estrangeiro. A Timac AGRO foi 

adquirida em 100% pelo grupo empresarial francês Roullier no ano de 1999. Yara é 

uma empresa norueguesa, que em agosto de 2014 adquiriu o controle de 60% da 

Galvani por 318 milhões de dólares. A empresa Cibrafertil, de Camaçari, foi 
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adquirida em 2012 pela norte-americana Omimex INC. Bunge é uma empresa norte-

americana, e a terceira maior empresa exportadora do país. 

Somente a Vale do Rio Doce domina quase toda a produção interna de 

fertilizantes de potássio. Portanto, observemos. Das onze empresas que controlam 

toda a produção de fertilizantes no Brasil, cinco são 100% estrangeiras. Duas são 

predominantemente estrangeiras. Uma é parcialmente estrangeira (ANDA, 2018). 

Quanto ao consumo de outros insumos por parte da agricultura brasileira, 

também o consumo de tratores, colheitadeiras, agrotóxicos, adubação, etc. é 

coberto quase que inteiramente por importações ou pela produção autóctone com 

colaboração estrangeira (tal como o consumo de fertilizantes). Até mesmo o uso de 

sementes transgênicas em nossa agricultura está ligado à necessidade do 

imperialismo de drenar o capital agrícola excedente aqui auferido para o exterior, na 

forma de importação de agrotóxicos e pagamento de royalties. 

A relação econômica entre a cidade e o campo é, em nosso país, quebrada 

por conta da dominação imperialista e pela presença predominante de imensos 

latifúndios improdutivos (FERREIRA et al, 2015, p. 276). 

Ao contrário do que ocorre em um sistema capitalista independente e pleno, 

o capital excedente auferido pela agricultura brasileira não é drenado principalmente 

para os centros urbanos, mas para o exterior sob forma de importações e 

pagamento de royalties, impedindo a formação do capitalismo nos centros urbanos 

brasileiros. Dado que a agricultura em forma de monoculturas voltada para 

exportação é a maior consumidora de tais insumos, podemos concluir o quanto os 

latifundiários e o agronegócio estão ligados ao imperialismo estrangeiro, ao passo 

que os agentes realmente responsáveis pela ligação econômica entre a cidade e o 

campo, que são os camponeses e a burguesia rural, são entravados, criminalizados 

e boicotados de todas as maneiras por conta da condição semicolonial de nosso 

país. 

Desta forma, as relações entre cidade e campo na economia capitalista, 

repete-se de modo análogo na relação entre países imperialistas e países 

semicoloniais no mundo do comércio global. De modo que, na balança comercial, o 

país que depende da exportação de matérias-primas e produtos agrícolas precise 

exportar uma quantidade cada vez maior destes produtos, para conter o déficit na 

importação de manufaturas. Assim, o sobretrabalho que se sujeitarão os 
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trabalhadores numa semicolônia, que poderia ser usado no desenvolvimento local 

de sua industrialização e agricultura, acaba drenado exponencialmente para o 

exterior. 

Além do massivo poder político, o latifúndio conta com o poder armado, seja 

estatal ou paramilitar. Dados da Comissão Pastoral da Terra dão conta de dizer que 

de 1985 à 2016, ocorreram 1.833 assassinatos de camponeses com pouca ou com 

sem-terra, pelas mãos de pistoleiros, jagunços, ou pelo próprio braço armado do 

Estado (CPT, 2020). 

Constituindo uma força política e militar hegemônica nos seus domínios, o 

latifúndio permanece basicamente livre não só para frear a reforma agrária mas para 

lutar ativamente contra ela. Expulsando camponeses de suas terras não para o 

exercício da função social da propriedade rural, em essência, produzir, mas para 

deixá-las improdutivas e as utilizar como meio de especulação e acumulação de 

capital (SAMPAIO JR. 2012, p. 11). 

Através de um censo no ano de 2013 pelo INCRA, se revela que mais de 70% 

da área das propriedades rurais de mais de mil hectares no Brasil estão 

improdutivas. Segundo o censo, seriam cerca de 60 mil propriedades latifundiárias 

subutilizadas ou improdutivas, o que soma uma área de cerca de 228 milhões de 

hectares, ou 26% do território nacional. 

O mesmo censo, dá conta de mostrar que 5 milhões de famílias 

camponesas não possuem terra, vivendo sobre as condições do trabalho precárias 

impostas pelo latifúndio. Somado a este contingente estão os camponeses 

proprietários ou semiproprietários e trabalhadores rurais assalariados que são 

incapazes de produzir o sustento de suas famílias em seus minifúndios, 

assentamentos ou ínfimas propriedades familiares cercadas pelo latifúndio. 

A lei que regulamenta a reforma agrária, Lei 8.629 de 1993, em seu artigo 4º, 

§ 1º, estabelece que pequenas e médias propriedades, independente de serem 

produtivas, não podem ser desapropriadas desde que o proprietário possua uma só 

propriedade. Em contrapartida as grandes propriedades não estão imunes à 

desapropriação, conforme os artigos 184, 185 e 186 da Constituição Federal, 

contanto que sejam tidas como improdutivas. 

Sendo assim, menos de 1% dos imóveis, que ocupam uma área de 31% 

podem ser desapropriadas para reforma agrária. No entanto, segundo dados do 
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INCRA de 2003, somente 30% das áreas dos latifúndios haviam sido consideradas 

produtivas, sendo 70% do total improdutiva (CARVALHO, 2005, p. 40). Segundo o 

Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, a improdutividade 

representa: 

um problema grave da questão fundiária que perdura até os dias atuais, 
pois as grandes propriedades crescem e a improdutividade é grande, o que 
significa que o simples fato de ter terra no Brasil, ainda que improdutiva, 
enriquece seus proprietários. (NERA, 2016, p. 2) 

 

Neste sentido, o Superior Tribunal Federal (STF) atesta que a produtividade 

de uma propriedade, é de grande importância para a manutenção da vida e a 

geração de riquezas para o Estado: 

 

ADI 2.213/DF – Relator (a): Min. CELSO DE MELLO – Publicação: DJ 
DATA-23-04-04 [...] - O direito de propriedade não se reveste de caráter 
absoluto, eis que, sobre ele, pesa grave hipoteca social, a significar que, 
descumprida a função social que lhe é inerente (CF 5. XXIII), legitimar-se-á 
a intervenção estatal na esfera dominial privada, observados, contudo, para 
esse efeito, os limites, as formas e os procedimentos fixados pela própria 
constituição da República. [...], pois só se tem por atendida a função social 
que condiciona o exercício do direito de propriedade, quando o titular do 
domínio cumprir a obrigação (1) de favorecer o bem-estar dos que na terra 
labutam; (2) de manter níveis satisfatórios de produtividade; (3) de 
assegurar a conservação dos recursos naturais; e (4) de observar as 
disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que 
possuem o domínio e aqueles que cultivam a propriedade [...] BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.213. 
Relator Ministro Celso de Mello. 28 de fevereiro de 2005. 

 

Pode se pensar que com o advento dos governos petistas a partir da 

publicação dos dados acima expostos, os números tenham sofrido mudança 

expressiva. Afinal, a ascensão ao poder de um partido que possuía fortes ligações 

com os movimentos da massa camponesa, principalmente o Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra, no entanto o que se observou foi o oposto. 

Com a subida de Lula a presidência, os movimentos de luta pela terra, 

àquele momento, a reboque do Partido dos Trabalhadores (PT), se viu muitas vezes 

de mãos atadas para as antigas táticas de ocupação dos latifúndios. Tendo no 

Partido, uma forma de representar suas revindicações através das negociações 

políticas, sem o enfrentamento direto das forças ruralistas com quem o PT teve de 

negociar e conciliar nos seus governos (OLIVEIRA, 2007b, p. 177). 

Tatiana Farah, conclui através de uma reportagem que: 
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Há 130 mil grandes imóveis rurais, que concentram 47,23% de toda a área 
cadastrada no Incra. Para se ter uma ideia do que esse número representa, 
os 3,75 milhões de minifúndios (propriedades mínimas de terra) equivalem, 
somados, a quase um quinto disso: 10,2% da área total registrada. No 
governo Lula, de 2003 a 2010, o aumento das grandes propriedades, 
públicas e privadas, foi ainda maior do que na gestão de Dilma. Elas 
saltaram de 214,8 milhões, em 2003, para 318 milhões de hectares em 
2010: aumento de 114 milhões de hectares. 
 

Ao passo que a propriedade familiar e a média propriedade, perderam 

espaço de acordo com dados de 2010 à 2014: 

 
Os minifúndios caíram de 8,2% para 7,8% da área total de imóveis; as 
pequenas propriedades, de 15,6% para 14,7%; e as médias, de 20% para 
17,9%. As grandes propriedades privadas e públicas foram de 56,1% para 
59,6% da área total. 
 

Através de pesquisa divulgada pelo IPEA, Bracolina Ferreira constata a 

ineficácia das medidas de reforma agrária colocadas em nosso ordenamento jurídico, 

atribuindo a falência não só a falta de efetivação das medidas, mas também ao 

cenário geopolítico histórico que o Brasil: 

 

A despeito dos esforços que, sobretudo os últimos trinta anos, permitiram 
ao Estado assentar mais de 1 milhão de famílias em cerca de 9 mil projetos, 
o Brasil segue sendo talvez o único pais no mundo que mantém um 
programa de reforma agrária há cinquenta anos sem ter concluído. Os 
números relativos à concentração fundiária na década de 1960 e na década 
de 2000 não poderiam oferecer imagem mais desapontadora do resultado 
das ações empreendidas nesses cinquenta anos de Estatuto da Terra. Em 
1960, os estabelecimentos agropecuários de mais de 1 mil hectares 
correspondiam a 
apenas 0,97% do número total e concentravam 44,15% da área, dominando 
uma estrutura de distribuição da propriedade da terra cujo índice de Gini 
chegava a 0,84; em 2006, os estabelecimentos com mais de 1 mil hectares 
somavam 0,92% do total e concentravam 45% da área, e a desigualdade da 
distribuição se expressa em um índice de Gini de 0,85. Os dados mostram 
que o campo brasileiro, cujos atuais indicadores socioeconômicos – de 
pobreza, analfabetismo, acesso a serviços etc. – são acentuadamente mais 
baixos que os da média nacional, é também lugar de uma estarrecedora 
iniquidade quanto ao acesso à terra e, portanto, quanto às condições de 
moradia e trabalho da população que nele vive. (FERREIRA et al, 2015, 
p.362). 

 

A alta concentração histórica de terras nas mãos dos latifundiários e o não 

cumprimento das medidas legais de reforma agrária, mostram a necessidade da 

intervenção estatal, dado a improdutividade de grandes extensões de terra e a 

miséria dos pequenos produtores. 
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4.1.2. Assentamentos rurais e a titulação das terras destinadas à reforma agrária  

 

A efetivação da reforma agrária no Brasil se revela uma problemática latente, 

com um dos índices de Gini mais elevados do mundo em relação a propriedade da 

terra (OXFAM, 2016). Mesmo que, nos diplomas legais esta tenha se dado de 

maneira conservadora, como uma negociação entre elementos tradicionais da 

política nacional, militares e conservadores, com reformistas, ainda assim ela vem 

para transformar a organização social e da produção no campo, e apaziguar 

conflitos pela terra. Tal via tem como foco uma reforma agrária setorial e isolada 

(CARVALHO, 2004, p. 116). 

Os projetos de assentamentos rurais colocados em prática, seguem como 

exemplo de desenvolvimento econômico nas regiões onde instalados, porém a 

“ausência de qualquer política governamental preestabelecida de desapropriações, a 

localização e o tamanho das áreas destinadas a assentamentos têm muito de 

aleatório” (LEITE et. al., 2004, p. 74). 

O desenvolvimento muito se deve ao objetivo que se propõem os 

assentamentos, ao surgirem da materialização da luta do pequeno camponês pela 

produção. Assim, o incentivo a organização dos camponeses assentados faz parte 

não só da agenda dos movimentos sociais, mas da autarquia responsável pela 

implantação do modelo, o INCRA. Então criam-se três condições para o 

estabelecimento de um assentamento: a oferta de terras; a oferta de condições para 

explorar a terra; e o incentivo a organização (FERREIRA, 1994, p. 43). 

No entanto, a experiência dos assentamentos tem sido marcada pela falta 

de detalhamento no planejamento e implantação marcante no procedimento do 

INCRA, possibilitando que a pressão dos grandes proprietários de terra tracem os 

limites do assentamento após perderem uma fração. O que demonstra a 

necessidade de uma nova estratégia que trate o meio rural no conjunto de todas as 

relações sociais, e não apenas no simples zoneamento para atividades 

agropecuárias (Graziano da Silva, 1999). 

Ao não dar a devida importância ao planejamento dos assentamentos, 

limitando-os a uma ação de zoneamento e projetos de colonização, muitos 

assentamentos criados no I Plano de Reforma Agrária sofreram ao serem instalados 

em áreas completamente isoladas, impossibilitando o escoamento da produção, a 
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baixa qualidade do solo e a falta da infraestrutura para seu desenvolvimento 

(FAO/INCRA, 1998). O que acontece mesmo que todos estes fatores sejam 

explicitados no Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) e na Lei de Reforma Agrária (Lei 

8.629/93). 

Em um levantamento feito pela FAO/INCRA (1998), foram identificados os 

fatores que alavancam o desenvolvimento dos assentamentos de reforma agrária: 

 

Os principais fatores limitantes ao desenvolvimento dos assentamentos 
encontrados pelo estudo são, em ordem de importância: o quadro natural; a 
infra-estrutura deficiente, principalmente em relação à falta ou precariedade 
das estradas internas e de acesso; falta de assistência técnica e a 
inexistência de organizações produtivas e políticas entre os assentados. 

 

Então se criaram novas modalidades para adequar os assentamentos as 

necessidades dos assentados, que, até levantamento de 2017, já contabilizava 

9.354 projetos ou assentamentos reconhecidos, com 975.985 famílias assentadas 

ao longo de 88.402.936 hectares no país (INCRA, 2018). 

Com o surgimento da Medida Provisória (MP) nº 636/2013, que veio a se 

converter na Lei 13.001/2014, também se levanta uma nova preocupação, visto que 

a edição ao passo que dá maior autonomia das famílias assentadas em relação ao 

INCRA, abre alas para a massiva mercantilização da terra, que com todos os 

entraves sofridos na produção, aparece como via de obtenção de dinheiro rápido. 

A Lei supracitada, estabelece meios de liquidar-se créditos de reforma 

agrária concedidos aos assentados, e em certos casos, a remissão das dívidas. 

Porém ao dispor sobre os créditos de reforma agrária, a Lei também coloca 

instruções acerca do estatuto jurídico das áreas destinadas a reforma agrária e 

sobre a relação dos assentados com suas terras ao levantar a problemática da 

titulação da terra (SENADO, 2014). 

Tal polêmica acontece porque a Lei, ao contrário dos novos avanços 

permitidos pela experiência do INCRA com os primeiros assentamentos, não leva 

em conta o processo de estruturação produtiva das famílias assentadas para a 

transferência de titularidade, somente o tempo da concessão de uso. Sobre a 

concessão de uso, Ferreira (et al, 2015) conceitua: 

 

A concessão de uso configura-se, no âmbito da reforma agrária, como um 
contrato administrativo, de caráter temporário e gratuito, cujo objetivo é 
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atribuir a utilização exclusiva de um bem a um particular, autorizando-o a 
explorá-lo segundo sua destinação específica – isto é, para que ele, 
residindo e produzindo na terra, dê cumprimento à função social deste bem. 
O Estado mantém-se na condição de titular do domínio, detendo a posse 
indireta da área e transferindo a posse direta ao beneficiário. Conquanto o 
CCU valorize a posse agrária em sua dimensão socialmente produtiva, a 
natureza jurídica deste instrumento reveste-o de caráter precário e 
provisório, destituído da estabilidade e proteção que devem presidir à 
relação do assentado com a terra. 

 

Delimitados em um cenário onde se encontram cercados por latifúndios, os 

projetos de assentamentos de reforma agrária custam a desenvolver-se 

economicamente, e com a edição da Lei 13.001/14 o pequeno assentado se vê a 

frente da venda rápida de seu lote, já que não tem condições de se fixar na terra. 

Acerca do cenário de contrarreformas, Plínio Sampaio Júnior desenvolve: 

 

Do ponto de vista social e político, dupla articulação é condicionada pela 
perpetuação de um regime de classe típico de sociedades baseadas na 
segregação social. Tal estrutura social compromete a formação de um 
padrão de luta de classes compatível com a busca da solidariedade 
orgânica entre as classes sociais como racionalidade substantiva a orientar 
a ação do Estado. O brutal desequilíbrio na correlação de forças permite 
que a burguesia solape sistematicamente a emergência do povo como 
sujeito histórico. Com dificuldade para sair da estaca zero e constituir-se 
como classe autônoma, o operariado fica sujeito ao arbítrio indiscriminado 
da burguesia. Atuando como uma força monolítica, a burguesia monopoliza 
o circuito político e fecha o espaço para mudanças que possam 
comprometer seu absoluto domínio da sociedade. Impotente para enfrentar 
econômica e politicamente o imperialismo, as burguesias dependentes 
sobrevivem a custas da superexploração do trabalho. Seu verdadeiro capital 
reside na capacidade quase que ilimitada de manipular as condições sociais 
e ambientais internas. Sem espaço para ceder, o padrão de dominação 
burguês torna-se ultraconservador. As condições históricas muito 
particulares do capitalismo dependente geram uma burguesia 
intrinsecamente anti-social, antinacional e antidemocrática. (SAMPAIO JR., 
2012, p.6) 

 

A simples distribuição de terras não pode eximir o Estado de tratar de 

proporcionar as condições para que se faça valer a função social do assentamento, 

do contrário, a titulação massiva abriria espaço para uma contrarreforma, ao passo 

que os lotes destinados a reforma agrária, poderiam ser livremente absorvidos de 

volta pelo latifúndio (FERREIRA, 2015, p. 291). 

 

4.2. Impactos da reforma trabalhista no meio rural 
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A situação se agrava quando nos encontramos em um cenário pós-reforma 

trabalhista, pois, mesmo que esta não tenha abordado o trabalho agrícola 

especificamente, trouxe mudanças que ampliam a terceirização e a flexibilização de 

contratos, pagamento de horas de deslocamento e intervalos, entre outras questões 

que, mesmo com forte presença de formas precárias de trabalho no campo, ampliam 

ainda mais esse cenário. 

A reforma trabalhista mexe com a própria divisão, ainda que precária, do 

trabalho no campo. O camponês que antes direcionava sua força de trabalho 

segundo suas necessidades para se manter no campo, agora tem sua autonomia 

produtiva ameaçada pois subordinado ao grande capital agrícola, a organização do 

trabalho mesmo que atrasada tende a ampliar a concentração de terra e renda no 

campo. Vejamos: 

A permissão irrestrita da terceirização trazida pela Lei nº 13.429/2017 

cumpre um papel especial nesse cenário, visto que tal lei traz explicitamente em seu 

corpo a possibilidade da terceirização irrestrita, até mesmo para sua atividade-fim, 

isto é, sua atividade principal, inaugurando mais uma forma de trabalho precário no 

campo. 

Como as áreas de deslocamento entre os postos de trabalho dentro da área 

rural são muito grandes, frequentemente os trabalhadores rurais passam horas em 

trânsito entre sua casa e estes locais. Com o advento da reforma trabalhista, a 

remuneração por horas in itinere é suprimida o que incide numa remuneração menor, 

visto que vão receber somente pelo tempo efetivamente trabalhado excluindo a 

contagem do deslocamento. Segundo o §2º do art. 58, da CLT o início da jornada se 

dá apenas quando da “efetiva ocupação do posto de trabalho”, abrindo espaço para 

que o longo tempo que o trabalhador leva entre a porta de entrada da empresa e o 

posto de trabalho seja desconsiderado em sua remuneração. O que também, 

certamente reflete no tempo interjornada, que tem mínimo de onze horas, conforme 

art. 66 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tomemos por exemplo um 

trabalhador que cumpre jornada de oito horas, mas que leva três horas para ir e 

outras três para voltar, o que o deixaria com apenas dez horas para descanso entre 

as jornadas de trabalho. 

A flexibilização nos contratos de trabalho trazida pela reforma trabalhista 

amplia as formas temporárias de contrato, que já são prática comum no campo 



 

69 

(MEDEIROS, 2013, p. 34), inclusive com dois destes regidos por lei. Os contratos de 

safra e por pequeno prazo, previstos na Lei nº 5.889/1973, admitem que o regime de 

trabalho dos assalariados agrícolas seja flexibilizado para atender as demandas da 

empresa. O primeiro permite que o trabalhador seja contratado no período de safras 

apenas, enquanto o segundo, acrescentado pela Lei 11.718/2008, permite contratos 

com duração de vínculo de dois meses. 

Com a Lei 13.429/2017 também surgem o trabalho intermitente, o trabalho 

autônomo, o trabalho temporário e em tempo parcial com duração estendida. 

Lançando os poucos empregados formais no campo a tais formas de contratação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados aqui mostram que o panorama de políticas 

governamentais capitaneadas pela Constituição de 1988, não tem sucesso em fazer 

valer o projeto nacional de Reforma Agrária. Isto porque existem interesses de 

forças que vão além do poder que o Estado tem para efetivar as políticas que 

formalmente o regem. 

Grandes latifundiários aliados ao capital financeiro estrangeiro, trabalham 

através da burocracia do parlamento, financiando bancadas que atuam de acordo 

com o interesse de seus patrocinadores, interessado tão somente na acumulação 

parasitária do capital, entravando o desenvolvimento da economia nacional e 

explorando o trabalhador rural como pode, através de formas que vão desde a 

escravidão, passando pela servidão e, em menor escala, mas ainda assim, a 

precária forma assalariada. 

Quando se defende a reforma agrária, não se faz simplesmente para que 

uma pessoa que não tem terra possa ter, mas sim uma reforma na política agrícola, 

na forma como o trabalho e a economia se organizam no campo. Como o 

trabalhador rural, camponês, é responsável por essa produção, este deve ser o pilar 

desta reforma, afinal como pode ir bem a economia de um país onde o produtor rural 

vive em situação de miséria em relação aos detentores da propriedade da terra? 

A reforma agrária não é uma forma de abolir a propriedade privada no 

campo, mas sim de superar as formas arcaicas que persistem na divisão do trabalho 

no campo. De modo que, com o fim da exploração pré-capitalista no campo, o Brasil 

possa prosperar, com terras livres para aqueles que querem trabalhar nela possam 

fazê-lo, beneficiando a si próprio e a cidade escoando livremente sua produção. 

No entanto, o país, mesmo com a reforma agrária posta no ordenamento 

jurídico, insiste no acúmulo primitivo do capital, a especulação de terra e o 

alinhamento ao capital financeiro internacional, que usa do latifúndio dos países 

periféricos de celeiro, enquanto entrava o desenvolvimento econômico nacional a 

medida que os lucros obtidos pelo excedente da produção nacional, não ficam aqui, 

mas vão para as mãos de companhias estrangeiras que produzem o maquinário e 

química necessários para a produção. 
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É importante portanto que se olhe para o campo brasileiro e seus problemas 

radicalmente, para que possa se operar uma transformação real, que se combata as 

formas pré-capitalistas de exploração do trabalhador rural, a redução dos 

arrendamentos cobrados pelos proprietários de terra para que o camponês produza, 

preços justos para o escoamento da produção camponesa para os mercados, livres 

da ação de atravessadores e agiotas, aliado a uma gradual modernização da 

produção, com acesso à tecnologia e o fomento da produção industrial nacional 

dessas próprias tecnologias.  
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