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RESUMO 
 

Duarte, Karina Lima. Questão agrária e “questão social”: relações e algumas 
mediações do caso brasileiro. Dissertação (Mestrado em Serviço Social). 
Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 
2014. 
 
A pesquisa aqui materializada de tipo exploratório e natureza bibliográfica tem como 
objeto a busca por mediações e relações entre questão agrária e “questão social” no 
caso brasileiro. Em um esforço de estabelecer uma base teórico-conceitual sobre 
estas conectividades o objetivo foi entender como se estabelecem as relações 
históricas, políticas e teóricas entre a questão agrária e “questão social” no Brasil. 
Para tanto, inicialmente, abordou-se a emergência da questão agrária e da “questão 
social”, como processos históricos correspondentes e dependentes. Conseguinte, 
localizaram-se elementos da questão agrária como parte do processo de 
acumulação primitiva do capitalismo brasileiro – a partir da análise de alguns 
aspectos da sua formação social – tangenciando-os com os latifúndios, as classes 
sociais no Brasil, a pauperização, a desigualdade. Após uma análise ontológica da 
relação entre questão agrária e social, se apresenta o movimento histórico e 
dialético, no qual a questão agrária reaparece, como expressão do desenvolvimento 
capitalista e, portanto, das relações de exploração entre capital e trabalho que 
caracterizam a “questão social”. Por fim são feitas algumas reflexões a fim de 
interligar o objeto de estudo aos anseios da profissão destacando a importância da 
temática na atualidade. 
 
 
 
Palavras Chaves: Questão Agrária, “Questão Social”, Formação Social Brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



RÉSUMÉ 
 
Duarte, Karina Lima. Questão agrária e “questão social”: relações e algumas 
mediações do caso brasileiro. Dissertação (Mestrado em Serviço Social). 
Departamento de Serviço Social, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 
2014. 

 
La investigación que aquí se materializó y la naturaleza exploratoria de la literatura 

se centra la búsqueda de mediaciones y relaciones entre cuestión agraria y la 

“cuestión social” en el caso brasileño. En un esfuerzo por establecer una base 

teórica y conceptual sobre estas conectividades el objetivo era entender la forma de 

establecer las relaciones históricas, políticas y teóricas entre la cuestión agraria y la 

“cuestión social” en Brasil. Para ello, inicialmente se dirigió a la aparición de la 

cuestión agraria y la “cuestión social” como corresponsales y procesos históricos 

dependientes. Por lo tanto, localizada a los elementos de la cuestión agraria como 

parte del proceso de acumulación primitiva del capitalismo brasileño - a partir del 

análisis de algunos aspectos de su formación social - la tangente a los estamentos, 

clases sociales en Brasil, el empobrecimiento, la desigualdad. Después de un 

análisis ontológico de la relación entre la cuestión agraria y social, presenta el 

movimiento histórico y dialéctico en el que la cuestión agraria reaparece como 

expresión del desarrollo capitalista y, por tanto, las relaciones de explotación entre 

capital y trabajo que caracteriza a la “cuestión social”. Por último se presentan 

algunas reflexiones para vincular el tema a los anhelos de la profesión destacando la 

importancia de este tema en la actualidad. 

 

 

 

Palabras clave: Cuestión agraria, “Cuestiones Sociales”,  Formación Social 

Brasileño. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A dissertação aqui apresentada resulta de mudanças significativas do que a 

priori, foi projetado na ocasião do ingresso de sua autora no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social da UFS. A realidade de estudos e, depois, o 

processamento propriamente dito da investigação trouxe mediações que se 

sobrepuseram às que inicialmente foram propostas. Entretanto, foi mantido o tema 

geral e o campo de preocupação central da pesquisa, qual seja, a questão agrária. 

 Levando em consideração o árduo processo investigativo, visto que é fato, a 

escassez de produções científicas específicas do objeto proposto, pela profissão, se 

assume limitações na discussão, no que se refere à amplitude da temática. 

  “O que é importante citar é que deste movimento dialético, dado pelos 

vetores negativos que entram em contradição, a realidade se coloca tanto como 

possibilidades quanto como restrição de possibilidades”. (GUERRA, 2009, p. 13). 

 Desta forma, tomou-se como objeto da dissertação, a busca por mediações 

e relações entre questão agrária e “questão social” no caso brasileiro. Em um 

esforço de estabelecer uma base teórico-conceitual sobre estas conectividades, o 

objetivo foi entender como se estabelecem as relações históricas, políticas e 

teóricas entre a questão agrária e “questão social” no Brasil à luz da teoria 

social crítica.   

 Em linhas gerais, a questão agrária desdobra-se neste trabalho, como o 

conjunto de processos sociais, econômicos e políticos no campo que trouxeram 

implicações à reprodução deste espaço, tais como: a concentração de terra 

(elemento principal e reprodutor), a formação das classes sociais no Brasil, o  

pauperismo no campo e na cidade, as multifacetadas desigualdades, concentração 

de renda e o atraso de implementação e/ou a falta de políticas públicas neste 

espaço. 

  A “questão social”, por sua vez, é indissociável do processo de 

desenvolvimento do capitalismo, não sendo, portanto, herdada de outro modo de 

produção. Em face disso é que se compreende que mesmo que a cada passagem 

ou transitoriedade deste sistema este passe a produzir novas expressões da 

“questão social”, esta não deixa de ter origens nas contradições da relação 

capital/trabalho.   
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Tendo esses processos como reais e dialéticos, verifica-se que a maior parte 

da bibliografia profissional aponta as manifestações da “questão social” com 

predominância no contexto urbano e negligencia sua emergência, ou mesmo as 

relações entre estas e o âmbito rural. Assim, a pesquisa torna-se relevante, pois 

vem problematizar a afirmação teórica, quase que unânime na profissão, que 

atribui a questão agrária como derivação da “questão social”.  

 A escolha de tal objeto justifica-se pela atual demanda de intervenções do 

Serviço Social no espaço rural. A questão agrária exige da profissão, como as 

demais áreas de intervenção, uma leitura crítica da realidade e uma prática eficaz. 

Entretanto, responder satisfatoriamente a tal demanda tem se configurado em uma 

tarefa árdua, em decorrência da escassez de aportes teóricos que busquem na 

gênese da questão agrária as causas das contradições no campo.  

Além desta, outras mediações precisam ser consideradas para esta 

compreensão. Exemplo disto é o fato do espaço rural brasileiro encontrar-se 

politicamente secundarizado diante de algumas correntes conservadoras e aliadas 

aos interesses de acumulação capitalista que o denominam de ‘atrasado’, ante ao 

urbano, o que os distancia enquanto relação de reciprocidade. Entender o rural e o 

urbano como espaços dissociados, culmina, entre outras derivações, na centralidade 

do urbano na definição das prioridades políticas, econômicas e culturais, ampliando 

a desigualdade entre um espaço e outro e, consequentemente, no interior do rural. É 

deste modo que a concentração de terras, os baixos níveis de desapropriação de 

terras improdutivas, a dinâmica capitalista do agronegócio e sua modernização 

também poupadora de mão de obra, produzem situações favoráveis à pauperização 

crescente e às fortes contradições internas e externas do espaço rural.  

Acrescenta-se à justificativa, já mencionada, as participações desta 

pesquisadora em projetos de pesquisa de extensão na área que discutem a questão 

rural no Estado de Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, o ‘Observatório da 

Questão Rural’ e o ‘Núcleo de Estudos do Semiárido Alagoano - PET-NESAL’, os 

quais possibilitam uma leitura a partir da totalidade, para conhecer o espaço rural e 

suas dinâmicas sociais, políticas, econômicas e culturais. 

 A pesquisa assume, ao longo de sua trajetória, um papel decisivo, visto que 

as formulações decorrentes desta produção têm o intuito de tangenciar nesta 

discussão, a formação e capacitação continuadas. Concebe-se que a escassez 
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bibliográfica e a necessidade de aprofundamento teórico, reclamados por este 

ângulo de preocupações presente na profissão, pode ser uma das razões para a 

predominância de percepções aparentemente distorcidas acerca da questão agrária 

em seu interior.  

 A tendência é compreendê-la somente como um conjunto de problemas 

inerentes ao desenvolvimento do capitalismo no campo, ou seja, associá-la como 

um desdobramento da “questão social”. E por vezes, o profissional minimiza o 

processo histórico pelo qual se constitui a questão agrária, evidenciando fragilidades 

na elaboração de respostas para seu exercício profissional.  

 Logo, a hipótese aqui levantada é de que sendo a questão agrária, no 

Brasil e no mundo, oriunda ainda da fase de acumulação primitiva do capital, 

não há congruência em pensá-la como uma expressão da “questão social” só 

surgida, neste caso, no século XIX, com as lutas entre classes na Europa e, no 

caso brasileiro, no século XX com a generalização do trabalho assalariado.  

Isso significa dizer que do ponto de vista ontológico, a “questão social” no 

Brasil tem como um determinante a questão agrária. Inverter, a princípio, essa 

compreensão é perder as processualidades históricas destes fenômenos sociais. 

Ver-se-á que um dos resultados a que se chegou é que a questão agrária é 

fundamental para a constituição do capitalismo e, portanto, neste momento, 

antecede à “questão social”. Entretanto, ao longo do desenvolvimento e 

consolidação do capitalismo esta relação tende a se reconfigurar e, neste segundo 

momento, é que parece fazer sentido tratar a questão agrária como expressão da 

“questão social”. 

Característico de toda a trajetória da pesquisa foi a preocupação com a 

apreensão real destas relações. A sua compreensão como de fato se dão, exige que 

se reconheça a historicidade dos processos sociais, bem como sua particularidade – 

o contexto anterior e de reprodução da sociedade capitalista, seus fundamentos, 

modos de ser e de se reproduzir. 

 O materialismo-histórico-dialético é o método que se apresenta como 

aporte essencial desta investigação, por meio do qual buscou-se reproduzir 

teoricamente o movimento real e efetivo do objeto. Este método exige a visualização 

dos fatos sociais, a partir de sua totalidade e foi assim que tornou-se possível a esta 

pesquisa desvendar algumas das mediações da relação entre questão agrária e 
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“questão social”. Vistos a partir da totalidade social, esses fenômenos foram explicados 

por suas relações dialéticas. 

 A pesquisa desdobrou-se apreendendo a realidade através de um percurso 

para além de sua aparência fenomênica, imediata e empírica – apesar desta etapa 

configurar-se como a primeira do processo de aproximações sucessivas ao objeto –, 

e exigiu que o sujeito de pesquisa fosse capaz de mobilizar um máximo de 

conhecimentos, criticá-los e revisá-los, além de munir-se de criatividade e 

imaginação. (NETTO, 2011). Este caminho teve o intuito de se chegar à essência do 

objeto. 

 Por outro lado, entende-se que com este trabalho não findam as inquietações 

decorrentes deste objeto, até porque  

 
Ao ser apreendida como processo de totalização e interpretada numa 
perspectiva de totalidade, a realidade é concebida de maneira mais 
abrangente: como totalidade em permanente processo de totalização. As 
partes que a compõem devem ser analisadas também como totalidades em 
processo, de modo que elas não possam ser explicadas por si mesmas, 
mas em relação, através de seus nexos com outras partes. (GUERRA, 
2009, p.9). 

 
 

 Esta pesquisa se caracteriza por seu caráter exploratório, se aproximando do 

objeto, o desvendando.  Apesar de poder apresentar também proporções descritivas 

e explicativas, estas não serão tipos predominantes, visto que, a dimensão 

exploratória é primordial e necessária para dar subsídio à continuidade da 

pesquisa sobre esse objeto de estudo, ante a escassez bibliográfica a respeito do 

tema na perspectiva aqui delimitada.  

A técnica procedimental utilizada é a da pesquisa bibliográfica, com 

análise qualitativa dos dados. Segundo Gil (2002, p.89) esta técnica requer a 

análise de conteúdo e se divide em três fases:  

 

A primeira é a pré-análise, onde se procede à escolha dos documentos, à 
formulação de hipóteses e à preparação do material para a análise. A 
segunda é a exploração do material, que envolve a escolha das unidades, a 
enumeração e a classificação.  A terceira etapa, por fim, é constituída pelo 
tratamento, inferência e interpretação dos dados. 

 

 Neste caso tiveram-se dois grandes grupos como fontes bibliográficas 

submetidas à análise crítica e analítica na pesquisa. O primeiro consistiu num 

conjunto de textos que situa histórica e analiticamente a questão agrária e a 
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“questão social” em sua gênese, trazendo seus traços característicos e até como 

forma de fazer analogias entre suas manifestações na Europa – sobretudo na 

Inglaterra – e no Brasil, a partir da sua formação social. O segundo foi constituído 

pelo levantamento da produção bibliográfica do Serviço Social e das Ciências 

Sociais buscando as relações estabelecidas entre a formação social brasileira, a 

questão agrária e a “questão social” ao longo do desenvolvimento e consolidação do 

capitalismo no final do século XIX e durante o século XX. 

 Tendo como ponto de partida essas questões, e como forma de atingir o 

objetivo central desta discussão, apresenta-se, os objetivos específicos, em três 

capítulos sistematizando esse percurso investigativo.  

 No primeiro capítulo tem-se o esforço de relacionar a emergência da questão 

agrária e da “questão social”, como processos históricos correspondentes e 

dependentes. Para se chegar à essência deste capítulo, situa-se, neste contexto, a 

acumulação primitiva do capital e a ‘questão agrária’ trazendo à tona as implicações 

para a constituição da “questão social”. 

 No segundo capítulo localizam-se alguns elementos da questão agrária como 

parte do processo de acumulação primitiva do capitalismo brasileiro, tangenciando-

os com a formação de latifúndios, a pauperização, a desigualdade e a formação das 

classes sociais no Brasil. 

O terceiro capítulo tem o intuito de compreender as transformações ocorridas 

com a modernização capitalista da agricultura, mais precisamente, o momento 

dialético e de inversão das relações determinantes entre questão agrária e “questão 

social”. 

E por fim, se traz ‘à guisa de conclusão’, algumas reflexões suscitadas no 

decorrer dos capítulos, a fim de interligá-las aos anseios da profissão, destacando a 

importância da temática na atualidade. 
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CAPÍTULO 1 

QUESTÃO AGRÁRIA E “QUESTÃO SOCIAL”: CONCEITOS, ORIGENS E 

PROCESSUALIDADES 

 

Pretende-se, neste capítulo abordar alguns elementos conceituais e históricos 

da relação entre questão agrária e “questão social” a fim de fornecer um panorama 

introdutório que dará base de estruturação para posteriores reflexões, inclusive para 

se pensar esses processos no caso brasileiro.  

Logicamente sabendo que a tarefa de relacionar a emergência da questão 

agrária e da “questão social”, como processos históricos correspondentes e 

dependentes, não se restringe a esta pequena explanação, adverte-se também para 

o cuidado científico necessário, considerando-se que os processos sociais não 

acontecem de forma linear e com demarcações históricas exatas. Entretanto, 

compreende-se ser necessário localizar historicamente os seus principais elementos 

constituintes e evidenciar que existem outros componentes a serem tangenciados 

nesta relação.  

Em suma, compreende-se que a questão agrária, como processo histórico, se 

origina quando a propriedade de terra é utilizada para o aumento da acumulação 

primitiva de capital e torna-se instrumento também de criação da mão de obra livre e 

do exército industrial de reserva, entre os séculos XVI e XVIII – momento histórico 

de expropriação dos camponeses, concentração de terras e o início da acumulação 

de riquezas para a reprodução capitalista. A “questão social”, por sua vez, tem suas 

expressões nítidas no século XIX, com a ascensão capitalista e a sociedade 

industrial. Quando o aumento do processo de acumulação, através das 

transformações tecnológicas, intensifica a produção e, com isso, suas contradições - 

o crescimento do pauperismo, das lutas sociais e políticas do proletariado. Em linhas 

gerais, este é o conteúdo que se sintetiza a seguir. 
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1.1 Acumulação Primitiva do capital e “questão agrária” 

 

 Para alcançar o objetivo principal deste trabalho é necessário tecer algumas 

considerações histórico-conceituais a respeito da relação existente entre a questão 

agrária e a “questão social”1, com base na teoria social de Marx. 

  Sant’ana (2012), por exemplo, afirma que “as particularidades da questão 

social resultantes do embate de classes advindo das relações capitalistas na 

agricultura compõem a questão agrária [...]”. É a partir disto que se desenvolve este 

capítulo, questionando afirmações similares a esta, a qual associa a origem da 

questão agrária como um desdobramento da “questão social”. Pretende-se refletir a 

respeito desta relação considerando-se ambas as questões de modo ontológico e, 

portanto, abordando seus fundamentos para em seguida pensar em como se 

relacionam no caso do capitalismo clássico e do capitalismo brasileiro.  

 A premissa é de que a “questão social”, como qualquer outro fenômeno 

social, tem seus antecedentes históricos e, neste caso, a acumulação primitiva de 

capital, como chama Marx, é sua ‘pré-história’. O modo de produção capitalista 

herda de sua pré-história consequências que se tornam constantes em todo 

percurso histórico, em particular, destaca-se a gênese e reprodução do que ora foi 

denominado de questão agrária. 

 Parte-se do pressuposto que a questão agrária na Europa aparece com o 

processo de acumulação primitiva do capital. Processo crucial para a 

disponibilizar grandes massas de capital e de força de trabalho nas mãos de 

produtores de mercadorias. 

 Segundo Soto (2002), no último quartel do século XIX estudos sobre a 

questão agrária tornam-se objeto de análise e debate nos países europeus onde 

ainda mantinham-se traços da sociedade feudal, em um movimento que dividia a 

opinião de alguns pensadores. Uns acreditavam que o campesinato e os senhores 

representavam o atraso diante de muitas outras regiões que já constituíam as 

relações capitalistas no campo; outros tinham a expectativa de que a manutenção 

do campesinato expressava o amparo nacional diante das migrações de 

trabalhadores estrangeiros. “As duas posições iniciais foram modificando-se 

                                            
1
 A utilização de aspas duplas na palavra “questão social”, neste trabalho, será adotada sempre que citada, na 

intenção de identificá-la no contraponto à concepção conservadora. 
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rapidamente diante da complexidade do que se conhece até hoje como a ‘questão 

agrária’”. (SOTO, 2002, p. 30). 

 O processo de acumulação primitiva de capital representa, além de outros 

aspectos, a desconstrução das sociedades feudais e a constituição da sociedade 

capitalista ocasionando, com isso, mudanças econômicas, sociais e políticas. 

Marx e Engels preocupavam-se, desde o início das suas trajetórias 
intelectuais, com a problemática agrária, entendendo-a como parte 
integrante das suas análises sobre as relações sociais capitalistas. A 
questão camponesa, na perspectiva de Marx e Engels, complementa a 
análise da estrutura social no capitalismo. A ideia central que está presente 
na análise marxista é que os camponeses são considerados como uma 
classe transitória que se situa entre as duas classes fundamentais do 
capitalismo: a burguesia e o proletariado. (SOTO, 2002, p. 30). 
 
  

 O posicionamento que se refere aos camponeses como uma classe transitória 

é, na verdade, decorrente do contexto histórico em que os autores (Marx e Engels) 

estavam inseridos visto que, naquela situação, os camponeses estavam ameaçados 

pela extinção e tornando-se parte da burguesia ou do proletariado, de acordo com o 

domínio dos meios de produção.  

 Mas o importante é reafirmar que estes já identificavam, que mesmo antes do 

capitalismo, propriamente dito, manifestações das expressões do que chamamos de 

questão agrária. Compreende-se que a questão agrária se manifesta historicamente 

de diversas maneiras, de acordo com as mudanças ocorridas nos modos de 

produção e das relações sociais estabelecidas.  

 No caso britânico, as mudanças na agricultura provocaram rupturas e 

transformações, principalmente ocasionadas pela posse de terra, com a formação 

de grandes latifúndios e a expropriação de camponeses – que antes se dividiam em 

pequenos lotes familiares e/ou terras comunais e que após esse processo, 

precisaram migrar para outras regiões. Esses fenômenos são cruciais para o maciço 

êxodo rural, inchaço populacional urbano e a criação do exército industrial de 

reserva. 

 

Os trabalhadores rurais viram-se no meio de um turbilhão de mudanças que 
mal podiam compreender. Expulsos violentamente da sua terra, alijados dos 
seus meios de produção e de reprodução sociais, eram, naquele momento, 
obrigados a subsistir nas cidades em péssimas condições de vida. Haviam-
se tornado mercadorias para a manufatura a partir dos processos históricos 
chamados de acumulação primitiva, e passaram a ser consumidos dentro e 
fora do processo de produção fabril (MARX, 2003 [1867]). A natureza havia 
sido reduzida à terra privatizada, o homem à mercadoria “força de trabalho”. 
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Entretanto, a despeito das previsões mais pessimistas, uma nova costura 
deu unidade aos retalhos remanescentes do sistema feudal: a economia de 
mercado autorregulável, que teve como símbolo máximo a indústria 
moderna (POLANYI, 2000 [1942]). (CASTELO, 2010, p.88). 

 

 A questão agrária se metamorfoseia com a ascensão capitalista. Os 

problemas agrários e seus conflitos reaparecem e são visualizados de diferentes 

formas, a depender dos interesses de cada classe. Para a burguesia, o problema da 

concentração de terras representa o obstáculo para o crescimento e reprodução da 

acumulação capitalista na agricultura. Por sua vez, para a classe trabalhadora, a 

questão agrária intensifica-se com o movimento de sua expropriação, a fim de 

submeter o trabalhador livre ao capital, que passa também a ser proprietário da 

terra. “Ela surge em consequência do obstáculo que a propriedade territorial e o 

pagamento da renda da terra ao proprietário representa para a reprodução ampliada 

do capital e a acumulação capitalista na agricultura.” (MARTINS, 1997, p. 11;12). 

Levando em consideração que a acumulação primitiva ocasionou 

circunstâncias problemáticas para o campo – êxodo rural, violência, expropriação do 

camponês, concentração de terras, desconstrução da identidade camponesa e a 

imposição da venda da força de trabalho – estas expressões, futuramente, foram 

denominadas como partes constituintes da questão agrária e esta, por sua vez, é 

intrínseca à acumulação primitiva de capital que gera condições específicas de 

apropriação da riqueza para a reprodução do capital.  

A acumulação primitiva é o ponto de partida para o movimento cíclico de 

reprodução capitalista; é uma fase transitória e, como processo econômico, se 

apresentou com inúmeras particularidades.  

Marx, de forma específica, contextualiza a experiência inglesa da acumulação 

primitiva. Esta se configura como o processo que transforma o trabalhador servo (de 

um senhor), mas possuidor de seus meios de produção, em um trabalhador ‘livre’ – 

aquele que não possui meios de produção, a não ser sua própria força de trabalho. 

A acumulação primitiva cria a relação capital-trabalho e esta 

 
[...] não pode ser outra coisa que o processo de separação do trabalhador 
da propriedade das condições de seu trabalho, um processo que 
transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência e de produção 
em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. 
A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o 
processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele 
aparece como “primitivo” porque constitui a pré-história do capital e do 
modo de produção que lhe corresponde. (MARX, 1996, p. 340). 
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A expropriação do trabalhador camponês de suas terras possibilitou o 

surgimento do trabalhador ‘livre’, para que estes trabalhadores se sujeitassem às 

novas relações de trabalho – através da troca da força de trabalho pelos salários – 

sendo esta a única alternativa para que sobrevivessem, ao passo em que esta 

condição se tornou essencial para a consolidação do capital.  

Marx caracteriza estes trabalhadores livres  

 
 
[...] no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de 
produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção 
lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente 
autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. 
Com essa polarização do mercado estão dadas as condições fundamentais 
da produção capitalista. (MARX, 1996, p.340). 

 

 Sendo assim, para a transformação de capital é necessária a existência de 

uma relação entre duas espécies de possuidores de mercadoria:  

 
[...] os possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, 
que se propõem a valorizar a soma-valor que possuem mediante compra de 
força de trabalho alheia: do outro, trabalhadores livres, vendedores da 
própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. (MARX, 1996, 
p.340). 

 

 Essa compra e venda da força de trabalho é a expressão da relação social, 

criada na produção capitalista e evidencia que “não é tão somente produção e 

reprodução de mercadorias e de mais-valia: é produção e reprodução de relações 

sociais”. (NETTO; BRAZ, 2006, p. 136).  

Nota-se, assim, que essas alterações ocorridas no modo de vida dos 

camponeses, os dissociam dos meios de produção e esta ação histórica é 

considerada por Marx, como pré-história do capital e do seu modo de produção, por 

isso é denominada de primitiva.   

 Para a formação da acumulação primitiva e destes trabalhadores livres houve 

mudanças significativas no último terço do século XV e nas primeiras décadas do 

século XVI. Iniciou-se um movimento de mudanças com a dissolução das 

vassalagens feudais e o crescimento da manufatura da lã, que exigia transformar as 

terras de lavouras em pastagens (que necessitavam de poucos pastores, ou seja, de 

poucos trabalhadores), o que implicou no despejo da população camponesa de suas 

terras sem nenhuma garantia de seus senhores. 
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Opondo-se arrogantemente ao Rei e ao Parlamento, o grande senhor feudal 
criou um proletariado incomparavelmente maior, usurpando as terras 
comuns e expulsando os camponeses das terras, os quais possuíam 
direitos sobre elas, baseados, como os do próprio senhor, nos mesmos 
institutos feudais. (MARX, 2009, p.832). 
 
 

Esta ação histórica reflete em uma transformação da estrutura agrária e, 

consequentemente, fundiária na Inglaterra. As bases agrárias, respaldadas em 

agriculturas de subsistência e, quando excedente, com a função de abastecer o 

servo e sua família, obtêm outras funções nesses primórdios do capital. A terra vai 

deixando de ser fonte de produção de alimentos e trabalho, para tornar-se local de 

criação de ovelhas, concentrada em poucas mãos, com o objetivo da produção de 

lã. Com a expropriação das terras emprega-se outro valor a elas. É neste contexto 

que a relação de valor da terra, como elemento de poder e produção de riqueza, se 

amplia transformando-a em meio de produção rentável e primordial para a 

acumulação. 

 O processo que altera a função social da terra se articula, por sua vez, com 

as necessidades das manufaturas nascentes que demandavam crescentemente a 

disponibilidade de trabalhadores. Em face disso é que foi necessário ‘desmontar’ o 

modo de vida camponês, pois na medida em que estes deixaram de possuir direitos 

sobre as terras passaram a ser subordinados a um sistema de trabalho assalariado, 

obrigados pelas determinações reais de subsistência.  

 Este processo de expropriação dos trabalhadores fora impulsionado, no 

século XVI, com a Reforma Protestante. Isto porque este movimento religioso 

colocava em xeque a hegemonia da Igreja católica, desde preceitos religiosos até os 

bens eclesiásticos adquiridos nos últimos séculos. Em função disso, o impacto para 

a população foi maior no que se refere à expulsão de habitantes das terras da igreja, 

por parte do movimento da reforma, como também, ao confisco de uma parte do 

dízimo, à qual os lavradores empobrecidos tinham direito.  

 Também como formas de legitimação dessas expulsões foram criadas leis 

que sustentavam a desapropriação do camponês de terras comuns em favor da 

apropriação particular de alguns senhores. 

 
O progresso do século XVIII consiste em ter tornado a própria lei o veículo 
do roubo das terras pertencentes ao povo, embora os grandes arrendatários 
empregassem simultânea e independentemente seus pequenos métodos 
particulares. O roubo assume a forma parlamentar que lhe dão as leis 
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relativas ao cercamento das terras comuns, ou melhor, os decretos com que 
os senhores das terras se presenteiam com os bens que pertencem ao 
povo, tornando-os sua propriedade particular, decretos de expropriação do 
povo. (MARX, 2009, p.839). 

 
 

 Como afirmado, os roubos das terras eram realizados legalmente e 

denominados como ‘cercamentos’. Os cercamentos se caracterizavam pela 

usurpação das terras comuns que foram transformadas em poucos arrendamentos, 

ou seja, enquanto que nas ‘terras comuns’ trabalhavam camponeses e suas 

famílias, nos cercamentos havia poucos proprietários e uma extensão maior de 

terras. 

 O último grande processo de expropriação dos camponeses ocorreu com a 

expulsão destes de suas choupanas, pois estas seriam demolidas. Assim, de um 

lado, o território ganharia mais espaço para a agricultura capitalista e, de outro, 

grupos dominantes uniam forças para que os trabalhadores livres procurassem o 

mercado de trabalho industrial. 

 Os roubos violentos de terras, a revolução agrícola e a transformação da 

propriedade feudal, culminaram na desestruturação do camponês, retirando seus 

modos de subsistência (suas terras, suas habitações) e, com isso, os direcionando a 

trabalharem nas indústrias das cidades. As relações entre proprietário e 

trabalhadores, nessa passagem para o capitalismo, foram sendo cada vez mais 

distintas das do feudalismo. E o trabalhador camponês, submetido a uma realidade 

distante da sua, começa a ter dificuldades de sobrevivência. 

 Segundo Huberman (2008), este processo de expulsão dos camponeses tem 

por objetivo principal arrancar maiores lucros da terra. A concentração de terras nas 

mãos de poucos proprietários e a expropriação dos camponeses gera uma grande 

população empobrecida que antecede à consolidação, em si, do capital. 

 Esse processo continua do século XVI ao XIX e, quanto mais se desenvolve o 

capitalismo industrial, mais desaparece o pequeno camponês. É o que acontece 

nitidamente com a Inglaterra, pioneira do processo de industrialização.  

 Em suma, a acumulação primitiva produz acumulação de capital para um 

grupo específico e dominante; cria, reproduz o trabalhador assalariado e elimina, 

quase por completo, o pequeno proprietário camponês. 
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O crescimento do capital exerce influência sobre o destino da classe 

trabalhadora, no sentido de trazer para esta, dependência e consequências 

danosas, engendradas pela própria dinâmica capitalista. 

 
o próprio mecanismo do processo de acumulação multiplica, com o 
capital, a massa dos “pobres laboriosos”, isto é, dos assalariados, que 
transformam sua força de trabalho em crescente força de valorização do 
capital crescente e, por isso mesmo, precisam perpetuar sua relação de 
dependência para com seu próprio produto, personificado no capitalista. 
(MARX, 1996, p.248, grifos meus). 

  

 Portanto, o mecanismo de acumulação capitalista multiplica e modifica a 

pobreza, gerando consequências agravantes para toda sociedade. Veremos a 

seguir, que este processo iniciado com a acumulação primitiva, geradora da questão 

agrária, também determinará os alicerces para o fenômeno do século XIX, 

denominado de “questão social”. 

 

1.2. “Questão social” e a lei geral da acumulação capitalista 

 

 No primeiro terço do século XIX, a expressão “questão social” vem dar conta 

do fenômeno ocasionado pelo processo de industrialização da Europa Ocidental 

quando, em meio à crescente acumulação, se generalizava o pauperismo da classe 

trabalhadora. 

  Este fenômeno contraditório não pode se afirmar pré-existente a este século, 

visto que, pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta 

em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas”. (NETTO, 2001, p. 42; 

grifos originais do autor). Ou seja, neste momento histórico mudam as razões que 

determinam a produção e reprodução da pobreza. O pauperismo passa a ser criado 

pela abundância de riquezas acumulada e não por escassez de recursos de 

reprodução. 

Isto significa dizer que antes da sociedade burguesa já existiam 

desigualdades, privações, contradições sociais provocadas pelo baixo nível de 

desenvolvimento das forças produtivas. A escassez, vivenciada pela maioria da 

população, decorria de estarem à mercê de fatores ambientais e climáticos – estes, 

por sua vez, estavam diretamente ligados à produção agrícola, criação de animais 

domésticos e artefatos produzidos sem tecnologias avançadas. No entanto, as 

contradições (re)produzidas pelo capitalismo foram ocasionadas pela concentração 
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dos bens produzidos e não pela sua escassez ou precariedade do desenvolvimento 

das forças produtivas.  

Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista são produzidos 

excedentes que não justificam a escassez e a reprodução da pauperização e de 

outros fenômenos. Sendo assim, nesta sociedade as desigualdades e privações são 

criadas socialmente e de forma, por que não dizer, propositada. Logo, este 

fenômeno é indissociável do processo de desenvolvimento do capitalismo, não 

sendo, portanto, herdado de outro modo de produção. 

O pauperismo, por sua vez, quando associado aos desdobramentos 

sociopolíticos questionadores da ordem social, foi denominado, a partir de análises 

críticas dos processos sociais, de “questão social.” 

 
[...] a análise da questão social é indissociável das configurações assumidas 
pelo trabalho e encontra-se necessariamente situada em uma arena de 
disputas entre projetos societários, informados por distintos interesses de 
classe, acerca de concepções e propostas para a condução das políticas 
econômicas e sociais. (IAMAMOTO, 2001, p.10). 

 
 

 Em face disso compreende-se que, com o desenvolvimento do capital, outros 

fenômenos associados à sua acumulação ampliada surgem, (re) produzindo novas 

expressões da “questão social”, mas que não devem ser dissociadas das 

contradições entre capital e trabalho.  

 Desta forma, a gênese das expressões da “questão social” é particularizada 

pela acumulação capitalista que supõe relações sociais de interesses antagônicos, 

onde há sujeitos possuidores dos meios de produção e que podem comprar a 

‘mercadoria’ força de trabalho, e outros que são sujeitados a vendê-la. Esta 

mercadoria tem a finalidade de produzir excedentes e, para isso, é explorada e seu 

custo minimizado. 

 Essa reflexão nos permite afirmar que entender o funcionamento da 

acumulação capitalista e de seus embates políticos é essencial para explicar as 

bases do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. “A análise teórica 

e histórica da acumulação revela resultantes e implicações tão reiterativas que é 

inteiramente legítimo mencionar-se uma ‘lei geral de acumulação capitalista’”. 

(NETTO; BRAZ, 2007, p. 137). 

Tendencialmente a lei geral vem sendo comprovada em todo percurso 

histórico do capitalismo. “A prova cabal da vigência dessa lei geral da acumulação 
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capitalista, para além das suas evidências factuais e empíricas, está no próprio 

debate sobre a “questão social” engendrada pelo capitalismo”. (NETTO; BRAZ, 

2006, p. 139).  

A ‘pedra angular’ do capitalismo, sua lei geral de acumulação, consiste, em 

linhas gerais, no seguinte mecanismo: a mudança contínua da composição da 

acumulação capitalista e o acréscimo de inovação tecnológica (que diminui o tempo 

socialmente necessário à produção das mercadorias) acarretam o aumento, de 

forma ininterrupta, do capital constante (o valor dos meios de produção) com vistas à 

ampliação da produtividade do trabalho. Este movimento, por sua vez, provoca a 

diminuição dos investimentos feitos na parte variável do capital (o valor da força de 

trabalho).  

 
Assim, por exemplo, com a divisão manufatureira do trabalho e o emprego 
das máquinas, transforma-se, no tempo, mais material e, por isso, 
quantidade maior, portanto, de matérias-primas e de materiais acessórios 
entram no processo de trabalho. Isto é consequência da produtividade 
crescente do trabalho. (MARX, 2009, p. 725). 

 
 

 Entende-se assim, que a produtividade crescente do trabalho implica na 

grandeza crescente do capital constante em relação ao capital variável. Isto é, o 

emprego, por parte dos empresários capitalistas, de avanços técnicos e científicos 

no processo produtivo aumenta a produtividade, produzindo-se mais em menos 

tempo. Isto reduz o valor de produção e, tendencialmente, aumenta o lucro, como 

também, reduz a quantidade de força de trabalho ou a torna estável – no processo 

de produção – produzindo uma população excedente, que está sempre disponível a 

ser explorada.  

 Há então, uma diminuição do custo desta mercadoria e a formação do 

trabalhador livre sem emprego, ou seja, um trabalhador com o potencial a ser 

empregado, mas que não tem lugar no mercado de trabalho, criando o Exército 

Industrial de Reserva (EIR). O EIR tem como um de seus papeis pressionar, cada 

vez mais, os trabalhadores subordinando-os às vontades do capital, e acirrar a 

concorrência fragmentando a classe. 

 Isto acontece porque o capitalista aumenta continuamente o volume de 

produção devido aos avanços tecnológicos, com o menor número possível de 

trabalhadores e despende, com esses, em seus salários, os mesmos custos; ou 

seja, o trabalho é intensificado, mas o trabalhador recebe o mesmo valor salarial. 
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Uma vez que, “com maior número, aumenta o dispêndio de capital constante em 

relação à quantidade de trabalho mobilizado, se o número é menor, esse dispêndio 

crescerá muito mais lentamente”. (MARX, 2009, p. 739).  

 O desenvolvimento tecnológico, por si só, não desencadeia o desemprego. 

Entretanto, a lógica burguesa de se utilizar deste com o objetivo único de 

valorização do capital e acumulação, deixa de lado as necessidades humanas dos 

trabalhadores e estes se dividem entre aqueles que são explorados e precarizados 

no trabalho e aqueles que ficam desempregados.  

 Não é de interesse capitalista a ociosidade, o tempo livre do trabalhador, para 

que este se dedique e usufrua de outras dimensões da vida social. “Preocupa a eles 

que a diminuição deste tempo de trabalho socialmente necessário seja, por um lado, 

uma forma de maximizar a extração de trabalho não pago dos trabalhadores e por 

outro, uma forma de produzir o chamado ‘exército industrial de reserva’”. (SANTOS, 

2012, p.27). 

 Para diminuir o valor do capital variável, além da população sobrante, o 

capital utiliza-se da força de trabalho barateada, a exemplo do emprego 

desvalorizado da mão de obra feminina, do trabalho infantil e de jovens 

inexperientes para a indústria.  

 
A magnitude relativa do exército industrial de reserva cresce, portanto, com 
as potências da riqueza, mas, quanto maior esse exército de reserva em 
relação ao exército ativo, tanto maior a massa da superpopulação 
consolidada, cuja miséria está na razão inversa do suplício de seu trabalho. 
E ainda, quanto maiores essa camada de lázaros da classe trabalhadora e o 
exército industrial de reserva, tanto maior, usando-se a terminologia oficial, o 
pauperismo. Esta é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista. (MARX, 
2009, p.748; grifos originais do autor). 
 
 

 Conceituada a lei geral de acumulação capitalista, entende-se que a 

reprodução da “questão social” é intrínseca ao movimento real do capital, pois este 

produz desigualdades e contradições sociais em seu processo de acumulação e 

assim este movimento é, simultaneamente, responsável pela (re)produção de suas 

manifestações. A reprodução ampliada do capital é, portanto, um mecanismo que 

gera, simultaneamente, riqueza e miséria. 

 Dito isto é preciso afirmar a associação existente entre os fenômenos 

provenientes do processo de industrialização e relação conflitante entre capital e 

trabalho. É preponderante, no interior da profissão, o posicionamento quanto à 
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importância de se afirmar a relação intrínseca entre o fenômeno chamado de 

“questão social”, a relação capital/trabalho e os seus desdobramentos sociopolíticos. 

Como aponta Netto (2001, p.45): “A questão social está elementarmente 

determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital/ trabalho - a exploração”. 

No mesmo sentido Pastorini (2010, p. 113), reafirma: “A ‘questão social’ apresenta-

se, desde as suas primeiras manifestações, estreitamente vinculada à questão da 

exploração capitalista, à organização e mobilização da classe trabalhadora na luta 

pela apropriação da riqueza social”. 

 Logo, explicar a “questão social” além de apresentar as contradições sociais e 

econômicas de sua gênese, exige completar o quadro dessas expressões 

associando a estrutura social aos sujeitos que a ela estavam submetidos, revelando 

os protagonistas de confrontos políticos questionadores dessa estrutura.  

 O processo de expansão capitalista desbravava, conhecia e conquistava 

novas terras, povos e culturas, formando centros e periferias capitalistas. Ou seja, 

países como a Inglaterra, ao mesmo tempo em que se tornavam centro econômico 

mundial, produzia suas periferias. E mais uma vez esse foco específico na 

acumulação, gera o descaso da periferia de suas próprias cidades, gerando 

obscurecidos bairros, reproduzindo moradores sofridos e esquecidos pelo mesmo 

processo que os inseriu naquele contexto, com promessas de emprego e renda. 

 Os trabalhadores, além das precárias condições de trabalho e moradia a que 

estavam submetidos, eram impedidos de participar ativamente da comunidade 

política, visto que, eram considerados incapazes racionalmente para atuar na 

política. 

  
Objeto de solicitude, de piedade e de escárnio, às vezes até de temor, os 
pobres não estão em condições de pertencer como membros de pleno 
direito de uma comunidade moral o que, vale a pena lembrar, não os livra 
de estarem submetidos a ela e às suas leis. Estão na sociedade moral, civil, 
mas dela só participam com o trabalho. (BRESCIANI, 1984, p. 88 apud 
CASTELO, 2010, p.88). 
 
 

 Como já discutido anteriormente, a democracia burguesa liberta o trabalhador 

no intuito que este seja explorado e que venda sua força de trabalho, excluindo os 

interesses da classe trabalhadora. A exploração do trabalho é a atividade central de 

geração de riqueza para a burguesia. Mas o isolamento político da classe 

trabalhadora gera insatisfação e motiva um processo de organização coletiva em 
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favor de seus interesses, quadro este que modifica a situação desta classe 

possibilitando-lhes a conquista de alguns avanços políticos, sociais e até mesmo 

mudanças na visualização que a sociedade tinha desta.  

 Através de jornais, folhetins e outros meios de comunicação, os proletários 

iniciaram o processo revolucionário de questionamento político e social das 

condições de trabalho, moradia entre outras heterogeneidades a que estavam 

submetidos. Diante disto, tornaram-se mais solidários uns com os outros e 

assumiram estratégias para questionar esses abusos, dando origem às primeiras 

manifestações de insatisfação da classe trabalhadora. Indignação que colocava em 

xeque os fundamentos do modo de acumulação e suas relações contraditórias, 

constituintes da “questão social”. 

 
Foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre 
capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, 
exigindo a interferência do Estado para o reconhecimento e a legalização de 
direitos e deveres dos sujeitos sociais envolvidos. (IAMAMOTO, 2001, p. 
17). 
 
 

 Algumas das principais iniciativas tomadas pelos trabalhadores para se 

oporem às situações de privação a que estavam submetidos foi, a princípio, a 

destruição das máquinas, em um movimento de culpabilizá-las pela queda no nível 

dos empregos. Este movimento, que ficou conhecido como ludita, reivindicava 

melhores condições de vida por acreditarem que ao destruir as máquinas estavam 

aniquilando a origem de seus problemas. 

 
Destruir máquinas não era um plano bom. Mesmo que tivesse êxito, não 
teria resolvido os problemas dos trabalhadores. Investiam contra um 
objetivo errado. A máquina não era a causa de seus males – mas sim o 
dono dela que, embora sem a mesma ostensividade do latifúndio que 
fechava sua terra, mas com igual eficiência, os estava afastando dos meios 
de produção. (HUBERMAN, 2008, p. 171). 
 
 

 Em 1848 explode o movimento operário, articulado ao ‘Manifesto do Partido 

Comunista’, que se torna um artifício motor para luta de classes, potencialmente 

articuladas a um novo projeto societário. Assim, as divergências e interesses 

antagônicos foram acentuados entre as classes sociais. De um lado, a classe 

burguesa que se apropria de toda a riqueza produzida, investindo-se de poder; de 

outro, a classe trabalhadora subordinada e oprimida pela primeira. 
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A premissa é de que a análise da questão social é indissociável das 
configurações assumidas pelo trabalho e encontra-se necessariamente 
situada em uma arena de disputas entre projetos societários, informados 
por distintos interesses de classe, acerca de concepções e propostas para a 
condução das políticas econômicas e sociais.  (IAMAMOTO, 2001, p. 10) 
 
 

 É este contexto de lutas sociais que subsidia o reconhecimento do 

trabalhador como classe, gestando a consciência de classe e originando uma ampla 

pauta de reivindicações de direitos sociais relacionados ao trabalho que culminaram 

no movimento revolucionário de 1848. 

 
Embora não se possa generalizar ou uniformizar os níveis desse fenômeno 
entre os países da Europa Ocidental é um fato que as mudanças nas 
formas de resistência dos trabalhadores expressa, em boa medida, o 
trânsito da chamada por Marx (1976) de “classe em si” a “classe para si”. 
Isso significa a passagem do que eram as primeiras percepções do 
proletariado, reconhecendo-se como tal em sua condição econômica, ao 
reconhecimento da necessidade política do seu protagonismo, como classe, 
no enfretamento daquelas condições. (SANTOS, 2012, p. 39). 

 

 A questão agrária, originada com a acumulação primitiva (Cf. Item 1.1.), neste 

contexto de avanços na industrialização também se transforma. Com a introdução 

da tecnologia, a agricultura obteve alguns benefícios, tais como o de produzir 

maiores quantidades de produtos agrícolas. Isto porque a revolução industrial 

também produzia impactos nos meios de produção utilizados na agricultura, 

proporcionando uma espécie de revolução agrícola. Tecnologias de recuperação de 

solos para agricultura, experiências de melhoramento na alimentação do gado, 

melhoramento na qualidade de raças a serem vendidas no mercado, além do 

aperfeiçoamento em máquinas e ferramentas usadas na agricultura, são alguns dos 

avanços ocorridos no setor, mas foram processos que beneficiavam, principalmente, 

os possuidores dos meios de produção. 

Desta forma, podemos dizer que os principais impactos e influências desse 

processo para os trabalhadores do campo foram: 

 A pouca utilização da força de trabalho devido ao processo de expropriação 

dos pequenos proprietários camponeses e ao aumento do uso de tecnologia 

na agricultura, elementos que impulsionaram o investimento em instrumentos 

de trabalho que diminuíssem a demanda por força de trabalho;  

 Além disso, a possibilidade de reprodução da população assalariada, 

ocasionada pelo desenvolvimento de uma alimentação melhor, derivada das 
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técnicas e estudos na agricultura. “Grandes donos de terras em busca de 

lucro fizeram investimentos de capital em suas fazendas, e o resultado foi 

uma alimentação melhor – que por sua vez levou a um aumento da 

população”. (HUBERMAN, 2008, p.160). Esta situação é, no entanto, 

insuficiente para reverter o quadro de miserabilidade predominante nesta fase 

do desenvolvimento do capital, em face da vigência de sua lei geral de 

acumulação; 

 A migração cada vez mais intensa, do campo para a cidade, realidade 

predominante, visto que, a concentração da produção leva os operários a 

residir próximo as fábricas e com isso acelera o processo de urbanização.  

 
Com o advento da máquina a vapor, já não era necessário às fábricas se 
localizarem junto às quedas-d’água como antes. A indústria mudou-se para 
as áreas de minas de carvão, e quase que da noite para o dia lugares sem 
importância se tornaram cidades, e antigas vilas passaram a cidades. Em 
1770 a população rural da Inglaterra era de 40% do total; em 1841, a 
proporção caíra para 26%. (HUBERMAN, 2008, p.166). 
 
 

 Essas características da questão agrária, por vezes são associadas  somente 

como expressões da “questão social” ou, por meio delas afirma-se, de forma 

precipitada, que a questão agrária é uma de suas expressões. Entretanto, pode-se 

observar que embora a relação desses dois processos históricos seja de 

interligação e dependência, as expressões da questão agrária antecedem à 

gênese da “questão social”. Pode-se observar também que nem a questão 

agrária nem a “questão social” desaparecem após a consolidação capitalista2; 

de tal modo, se refuncionalizam de acordo com as necessidades do capital. 

Mas somente entender a ‘lei geral da acumulação capitalista’ e a acumulação 

primitiva não nos faz compreender a diversidade das expressões da “questão social” 

e suas relações com a questão agrária manifestadas com as particularidades de 

cada país, nos âmbitos urbano e rural. Por isso Netto (2001, p. 48-49) faz o alerta, 

chamando atenção às particularidades decorrentes das amplitudes políticas, 

econômicas e sociais de cada região.  

                                            
2
 Outra reflexão que podemos levantar é a impossibilidade de “solução” destas duas ‘questões’, neste modo de 

produção, visto que, ambas estão estritamente ligadas a ‘lei geral’ e esta por sua vez, ganha “novas dimensões e 
expressões à medida que avança a acumulação e o próprio capitalismo experimenta mudanças.” (NETTO; 
BRAZ, 2006, p. 139). Ver também a discussão de MARTINS, José de Souza. Reforma agrária: o impossível 
diálogo. São Paulo, EDUSP, 2000. 
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Se a ‘lei geral’ opera independentemente de fronteiras políticas e culturais, 
seus resultantes societários trazem a marca da história que a concretiza. 
Isto significa que o desafio teórico acima salientado, envolve ainda, a 
pesquisa das diferencialidades histórico-culturais (que se entrelaçam 
elementos de relações de classe, geracionais, de gênero e de etnia 
constituídos em formações sociais específicas) que se cruzam e tensionam 
na efetividade social. 

 

É na direção dessa preocupação que se pretende conduzir a abordagem da 

sequência de nossas reflexões, voltando-se para captar as mediações do caso 

brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 

FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA E SUA INTERLOCUÇÃO COM A 

QUESTÃO AGRÁRIA: MEDIAÇÕES PARA O DEBATE DA ACUMULAÇÃO 

PRIMITIVA DE CAPITAL NO BRASIL 

 
 

 Neste capítulo se fará uma busca teórica trazendo alguns elementos da 

formação sócio-histórica brasileira. O foco é trazer à tona alguns aspectos da 

questão agrária como parte do processo de acumulação primitiva do capitalismo 

brasileiro, até o marco da concentração fundiária brasileira com a Lei de Terras de 

1850.  

 Parte-se do pressuposto de que para se entender a ‘Formação Sócio-

Histórica’ e o início dos latifúndios no Brasil, é necessário compreender que a 

consolidação do atual modo de produção no país é particular, quando comparada 

com os países centrais: inicialmente pela sua origem estar marcada pela transição 

de uma fase primitiva, em suas relações de produção, para uma fase de acumulação 

primária de capital; como também, pela sua função econômica e política de um país 

heterônomo.  

 A formação social, como categoria, constitui-se em uma determinada 

sociedade pela sua composição econômico-social construída historicamente. E esta 

composição se estabelece considerando a realidade concreta, em que um modo de 

produção dominante coexista com características e formas precedentes ou 

posteriores de outros modos de produção (NETTO; BRAZ, 2006). 

  Assim, a formação social brasileira também apresenta elementos que 

coexistem em relação a modos de produção distintos. Inclusive este processo 

dialético da realidade ocasiona algumas controvérsias teóricas sobre o movimento 

real da sociedade brasileira. 

 De forma ontológica considera-se que o Brasil, antes do processo de 

colonização, tinha sua base econômica e suas relações de produção eminentemente 

ligadas à subsistência. Os nativos ocupavam áreas de fácil acesso e que 

garantissem condições de plantio, caça e pesca. Com o processo da invasão 

portuguesa, este território passou a ser essencial para o processo de acumulação 

que deu sustentação ao modo de produção capitalista na Europa – fase designada 

como acumulação primária em favor da metrópole portuguesa. 
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O desenvolvimento do modo capitalista de produção, entendido como 
processo contraditório de reprodução ampliada do capital, pressupõe a 
criação capitalista de relações não-capitalistas de produção, uma vez que o 
capital, ao reproduzir-se, reproduz também, de forma ampliada, as suas 
contradições. (OLIVEIRA, 2007, p.20). 
 
 

 Com base nisto, serão retomados os princípios da constituição do capitalismo 

na formação social brasileira, retratados com o objetivo de compreender, de forma 

crítica, as raízes de um país desigual, que reproduz altos índices de pobreza, 

concentração de terra e renda, características vistas como consequências de um 

processo de acumulação de capital, onde o espaço rural cumpriu um papel 

essencial. 

 
2.1. Acumulação primitiva no Brasil e alguns elementos da questão agrária em 
seu interior 
 

 A acumulação primitiva no Brasil acontece com a dominação colonial, 

submetendo os nativos e, posteriormente, os negros africanos à produção de 

mercadorias em articulação ao comércio capitalista internacional.  

 
Em 1532, superado o período inicial de trocas de produtos americanos e 
europeus no litoral-escambo, os portugueses iniciaram a colonização 
territorial do litoral basílico através da organização de grandes plantações 
escravistas, sobretudo de cana-de-açúcar. (MAESTRI, 2003, p.135). 
 
 

 A primeira iniciativa do mercado foi a formação de mão de obra livre com as 

expropriações dos nativos retirando-lhes suas terras ou até estabelecendo sistema 

tributário a estes, a fim de os colocarem a serviço do capital estrangeiro (MELLO, 

2009). Inicialmente os nativos se submeteram ao trabalho e se contentavam em 

trocá-lo pelos objetos trazidos pelos colonos, mas após alguns anos, a forma de 

trabalho (a base de disciplina, métodos e rigores) e este pagamento, dificultaram a 

submissão dos índios, que logo foram levados ao trabalho obrigatório e vigiados. Os 

nativos resistiram e a luta, fugas e saques eram comuns.  

 
 
 
Para fazer frente a este estado de coisas, a metrópole procurará legislar na 
matéria. Data de 1570 a primeira carta régia a respeito. Estabelece-se nela 
o direito da escravidão dos índios, mas limitada aos aprisionados em 
“guerra justa”. (PRADO JÚNIOR, 2004, p. 35). 
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 Além da resistência, a cultura indígena, ainda muito primitiva, também foi 

determinante sua substituição neste tipo de rotina de trabalho. Isto porque, o modo 

de vida dos nativos não lhes exigia trabalhos exaustivos, em grande escala. Estes 

viviam pela obtenção quase diária de seus alimentos, logo não estavam habituados 

à sobrecarga de trabalho. Desta forma, o nativo brasileiro deixou de ser foco para a 

mão de obra escrava e o negro africano o substituiria. 

 As plantações de produtos tropicais visavam à exportação para Europa, 

região que dominava o comércio capitalista. Eram plantações baseadas no trabalho 

escravo e que, a princípio, dedicaram-se a utilizar a mão de obra nativa, mas estes 

resistiram e não se submeteram fácil, tornando-se custosa a sua manutenção.  Por 

isso, a alternativa para a introdução de mão de obra de baixo custo foi o tráfico de 

escravos trazidos da África.  

 Outra característica da acumulação primitiva brasileira foi o processo de 

expropriação de seus nativos, desestruturando suas comunidades e, 

consequentemente, sua cultura em troca de terras para a produção, expulsando os 

antigos habitantes para regiões mais distantes do litoral. Assim, de forma particular, 

também houve expropriação no Brasil – na fase de acumulação primitiva – contudo 

distinta do processo inglês, por exemplo, pois não aconteceu com camponeses, mas 

com os nativos. 

 A colonização brasileira teve interesses comerciais específicos, marcada pelo 

fornecimento de matérias-primas advindas da agricultura e da extração de metais 

preciosos. Teve, por função, complementar o mercado das metrópoles utilizando 

relações pré-capitalistas, ou seja, as economias coloniais faziam parte de um 

processo mais amplo de acumulação mundial.  

 Economicamente, a colônia brasileira representava, na verdade, além de 

fonte fornecedora de matérias-primas, um mercado consumidor e dependente e sem 

projeção de tornar-se produtor de manufaturados – até porque não era permitido o 

desenvolvimento manufatureiro na colônia. Outro aspecto peculiar era a interdição 

de sua autonomia política, que a impedia de se relacionar economicamente com 

outros países, características que a mantinham subserviente à metrópole (SANTOS, 

2012). 

 Como mais uma forma de situar a economia colonial, e parte da acumulação 

primitiva de capital, se traz para o debate a distinção que Gorender (2005) faz em 
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relação ao modelo feudal. Este autor caracteriza o feudalismo pelas pequenas 

explorações familiares tributárias e possuidoras de meios de produção, por vezes 

autônomas. A exploração dessas famílias pelos senhores caracteriza também este 

modo de produção, sendo estas obrigadas ao encargo da corvéia. Estas 

características distinguem-se da forma de trabalho empregada no Brasil-colônia, 

pois essa não possibilitava ao trabalhador nenhuma autonomia e todo tempo e 

produção estavam a serviço do proprietário. Logo, esta ‘forma de trabalho’ tem uma 

função específica, de destinar para fins mercantis a sua produção. A produção 

agrícola baseada na exploração do trabalho é destinada ao mercado externo e, em 

busca do lucro, é denominada de produção mercantil, já revelando traços de uma 

tendência capitalista.  

 Percebe-se, até aqui, que a utilização da agricultura no Brasil é fruto de uma 

economia capitalista contraditória, mas articulada com objetivos bem delimitados. 

Em uma ou mais fração do território capitalista tem-se a forma 
especificamente capitalista de produção (produção da mercadoria e 
produção da mais-valia), em outros, ora a circulação da mercadoria está 
subordinada à produção, ora a produção está subordinada à circulação. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 21). 
 
 

Esta relação metrópole/colônia implicava em um monopólio de comércio 

exercido pela burguesia comercial metropolitana, o qual estava associado, na 

Europa, à fase intermediária de desintegração do feudalismo e à constituição do 

modo de produção capitalista. Desse modo, concordamos com Mello (2009), que 

reconhece a colonização moderna como parte da constituição do modo de produção 

capitalista.  

 

[...] a economia colonial organiza-se, pois, para cumprir uma função: a de 
instrumento de acumulação primitiva de capital. Dever-se-iam estabelecer, 
portanto, mecanismos capazes de ajustar a economia colonial à sua razão 
de ser, mecanismos de exploração que permitissem: 1) produzisse a 
economia colonial um excedente que se transformava em lucros ao se 
comercializar a produção  no mercado internacional; 2) criação de mercados 
coloniais à produção metropolitana; e 3) que o lucro gerado na colônia fosse 
apropriado quase que integralmente pela burguesia metropolitana. (MELLO, 
2009, p.34). 

  
  

 Esses princípios, históricos e analíticos da formação social brasileira, nos dão 

os pressupostos da particularidade submissa que constrói o contexto agrário e seu 

papel no capitalismo.  
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 Ainda nas suas relações de produção também situa o papel da escravidão no 

Brasil, inserida no país por necessidades econômicas capitalistas. O autor explica 

que não é o simples fato da colônia produzir para metrópole que a faz capitalista, 

mas também o movimento de inserção da mão de obra escrava, subordinando o 

trabalho ao capital. A força de trabalho escrava confere ‘valor’ à mercadoria, pois 

sem essa não haveria plantio, colheita e tratos com o solo. Tal processo gera 

produção para a acumulação primitiva e representa um fundamental estímulo ao 

capitalismo no ‘período manufatureiro’. (MELLO, 2009). 

 Existem alguns motivos para a não inserção da mão de obra assalariada no 

Brasil nesse período. A primeira é que em face de sua hegemonia econômica, as 

metrópoles detinham o comércio e este, por sua vez, determinava as relações de 

produção. Logo, o escravo africano, como mercadoria, constituía uma atividade 

rendosa, pois “o escravo era renda capitalizada, ou seja, seu preço nada mais era 

do que o lucro que se pretendia extrair dele”. (OLIVEIRA, 2007, p. 24). Assim, a 

utilização deste nas colônias era mais uma fonte de lucro, inclusive até mesmo, 

anterior à produção da própria mercadoria. “O tráfico negreiro abriu um setor do 

comércio colonial altamente rentável e representou poderosa alavanca à 

acumulação de capitais”. (MELLO, 2009, p. 35). 

 Outra condição para o escravismo seria a abundância de terras férteis e de 

fácil acesso. Isto porque, os colonos que aqui chegavam podiam ter acesso fácil à 

terras, tornando-se pequenos proprietários e, desta forma, conseguiam garantir sua 

sobrevivência; se fosse o caso de tornar essa mão de obra assalariada, deduz-se 

que ela seria muito cara, pois teriam, a seu dispor, a alternativa de manterem-se 

como pequenos proprietários, ou seja, a reprodução da força de trabalho teria um 

custo muito alto. Assim, o trabalho compulsório foi a alternativa encontrada, pois o 

mais rentável seria uma exploração sem maiores custos.  

 De forma ampla, os argumentos levantados levam em consideração alguns 

pressupostos, tais como: a existência da economia mercantilista como parte do 

capitalismo; a função específica das colônias em subsidiar a acumulação primitiva 

de capital em curso nas metrópoles e, ainda, uma força de trabalho que, mesmo 

particularizada pela servidão compulsória, é inserida nesse processo pelas 

necessidades do capital.  
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 Para compreender o desenvolvimento do capitalismo mundial, com sua 

maximização dos lucros por países específicos e a subordinação econômica, política 

e social de outros, deve-se levar em consideração que esta relação de dependência 

só foi possível devido aos contraditórios interesses dos grupos sociais internos e 

externos. O que se apresenta, portanto, é o contraditório desenvolvimento desigual 

do capital que permeia, em sua lógica, progressos e retrocessos como partes da 

mesma totalidade. 

 Pensar o Brasil somente como um país que não acompanhou os avanços 

tecnológicos, políticos e sociais de outros países, denominando-o como 

‘subdesenvolvido’, torna-se uma análise insuficiente, perdendo-se de vista a 

historicidade política e econômica, que o faz com tais características. Destaca-se 

assim, que ser ‘subdesenvolvido’ é, precisamente, a função deste país na expansão 

capitalista mundial. 

  A dependência a que países da América Latina se submeteram (e ainda se 

submetem) é reflexo de alguns aspectos internos das estruturas de dominação em 

suas relações com a dinâmica mercantil internacional. “Antes de oposição entre as 

nações, o desenvolvimento ou o crescimento é um problema que diz respeito à 

oposição entre classes sociais internas”. (OLIVEIRA, 2003, p.33).  

 Coutinho (2005, p. 47) afirma que, no caso brasileiro, ocorre  

 
Uma progressiva conversão da dependência através da subordinação 
formal em dependência através da subordinação real; isso se dá quando o 
próprio modo de produção interno, sob a ação combinada de fatores 
endógenos e exógenos, vai se tornando efetivamente capitalista e se 
subordinando não mais ou apenas ao capital mercantil ou comercial, mas 
também e, sobretudo, ao capital industrial ou financeiro internacionais. 

  

 Seguem-se na discussão outros aspectos que particularizam a formação 

social brasileira e a consolidação do capital no país. Destaca-se a concentração de 

terra – que se apresenta como elemento criado, mesmo que de forma contraditória, 

para acumulação capitalista e que gera, até os dias atuais, desigualdade social, 

política e econômica. 
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2.2.  A formação de latifúndios e das classes sociais como derivante da 
acumulação primitiva de capital metropolitano no Brasil. 
 

 Mesmo ciente da vasta literatura que já faz alusão, à relação existente entre a 

formação sócio-histórica brasileira e propriedade fundiária, traça-se breves resgates 

históricos e reflexões a respeito desses elementos. 

 A discussão a seguir tem o objetivo de explicar como a concentração de 

terras e os mecanismos utilizados pelo Estado para mantê-la concentrada, foram 

fundamentais para a formação das classes fundamentais capitalistas: de um lado, a 

burguesia, que teve origem nas famílias latifundiárias e, do outro, a classe de 

trabalhadores ‘livres’ formada pelos ex-escravos africanos, índios nativos e os 

imigrantes europeus oriundos da classe trabalhadora. 

 Segundo Prado Júnior (2006), o povoamento da colônia teve como 

determinante três ‘raças’ e estas desempenharam papeis e posições distintas que 

fazem, historicamente, parte do processo desigual de ocupação de terras na colônia. 

O branco quase só de origem portuguesa, os índios nativos da terra e o negro 

africano. Suas marcas irão aparecer no decorrer do processo da formação 

brasileira. 

 Neste caso, A etnia e a posição social estão intrinsecamente ligadas e, desta 

relação, surgem alguns efeitos negativos, alguns de ordem subjetiva tais como 

discriminação racial e a desigualdade, e os de ordem objetiva, na esfera econômica, 

com destaque para a concentração de terras.  

 O branco, na composição brasileira, possui um diferencial, pois foi o único 

grupo étnico que inicialmente na colonização, ocupou o território sem sofrer por falta 

de terras e/ ou por trabalho obrigatório, sendo sua religião o único critério de seleção 

para se chegar à colônia. Essa posição privilegiada, cedida aos brancos ricos 

europeus, perpetuou em toda história da nação, os atribuindo supremacia e 

vantagens econômicas, políticas e sociais. 

 Mas mesmo assim, no início da colonização, o Brasil não era atraente para 

estes, a não ser para os traficantes de madeira. Logo, tornava-se tarefa difícil povoar 

o território brasileiro. (PRADO JÚNIOR, 2004). 

 Todavia a relevância do povoamento no país era a criação de grupos capazes 

de gerenciar, na colônia, os interesses da metrópole. Desta forma, este movimento 

já representava a introdução de grupos dominantes, neste território, até pela forma 
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que estes foram instalados no país, com a formação da apropriação de extensos 

lotes de territórios. Processo este que subsidia a “história do desenvolvimento das 

relações de produção capitalistas no campo, e das transformações que se operaram 

entre os vários agentes sociais da produção agrícola”. (SILVA, 1982, p.9). 

 Esses primeiros colonizadores têm papel crucial na formação do contexto 

agrário brasileiro, pois são os atores da principal atividade econômica deste período, 

a agricultura. Esta por sua vez, tem a terra como fundamental meio de produção, 

particular por não ser reproduzido pelas atividades humanas, acaba ganhando uma 

atenção especial pelas condições históricas de sua apropriação. 

  A propriedade fundiária, historicamente, passa a ser um importante 

determinante para constituição das classes sociais e das desigualdades entre elas. 

Desde que a terra seja apropriada privadamente, o seu dono pode arrogar-
se o direito de fazer o que quiser com aquele pedaço de chão. Em alguns 
países, como no caso do Brasil, o proprietário de terra tem até mesmo o 
direito de não utilizá-la produtivamente, isto é, deixá-la abandonada, e de 
impedir que outro a utilize. Por isso é que a estrutura agrária - ou seja, a 
forma como a terra está distribuída - torna-se assim o ''pano de fundo" sobre 
o qual se desenrola o processo produtivo na agricultura. (SILVA, 1982, p.9). 
 

 A metrópole objetivava da colônia, como já explicitado anteriormente, o 

fornecimento, ao comércio europeu, de algumas matérias-primas e o principal 

negócio seria o cultivo da cana-de-açúcar, pois esta cultura estava escassa no 

mercado exterior e já tinham identificado, neste território, ambiente propício a este 

cultivo.  

 Então a metrópole, sabendo que seria difícil recrutar pessoas para a colônia, 

ofereceu status e poder, a fim de que aqueles que sentiam necessidade (financeira, 

política) de conquistar recursos se dispusessem a migrar. Mesmo assim, 

inicialmente apenas doze pessoas demonstraram interesse e esses vinham, 

provavelmente, em busca de uma melhor posição financeira e política, já que não 

faziam parte da nobreza ou do alto comércio, sendo “indivíduos de pequena 

expressão social e econômica”. (PRADO JÚNIOR, 2004, p.31). 

 Com estes foi concretizado o plano de gestar a empresa colonial, dividindo a 

costa brasileira em doze setores/lotes, de 30 a 100 léguas – lotes chamados de 

capitanias. Os donatários das capitanias, como assim foram chamados, tinham o 

poder de distribuir terras em abundância (sesmarias) para os colonos, com a 

justificativa da exigência do próprio cultivo da cana-de-açúcar.  
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As doações foram, em regra, muito grandes, mediando-se os lotes por 
muitas léguas. O que é compreensível: sobravam terras, e as ambições 
daqueles pioneiros recrutados a tanto custo, não se contentariam 
evidentemente com propriedades pequenas; não era a posição de 
modestos camponeses que aspiravam no novo mundo, mas de grandes 
senhores e latifundiários. Além disso, e, sobretudo, por isso há um fator 
material que determina este tipo de propriedade fundiária. A cultura da cana 
somente se prestava, economicamente, a grandes plantações. (PRADO 
JÚNIOR, 2004, p.33). 
 
 

 As sesmarias são o primeiro passo do processo histórico brasileiro de 

apropriação privada de terras e criação dos extensos latifúndios. A apropriação de 

terras acontece ainda no período colonial, onde a sua utilidade produtiva reside na 

produção agrícola, destinada à exportação, gerando grandes latifúndios tanto 

produtivos, quanto improdutivos. A justificativa para a apropriação de extensos 

territórios dava-se pelo próprio processo de produção, pois devido a processos 

rudimentares na agricultura e no cultivo da terra, estas se esgotavam 

produtivamente e era necessário que as plantações migrassem sistematicamente, 

ampliando o uso da terra disponível. 

 Além da criação dos latifúndios, a conjuntura de ocupação das sesmarias 

permitia, mesmo que de forma ínfima, as práticas de ocupação do pequeno 

agricultor, principalmente na margem das terras de sesmarias, desenvolvendo-se 

também, práticas de subsistência ou de produção de gêneros alimentícios para os 

engenhos.  

 
O latifúndio escravista era o eixo de atividade econômica da colônia, 
definindo as duas classes sociais básicas: os Senhores e os escravos. Mas 
em torno deles havia uma massa heterogênea de brancos que não eram 
senhores; de negros livres, que não eram escravos; de índios e de 
mestiços, e desempenhavam uma série de atividades. Vários eram 
"técnicos" empregados nos próprios latifúndios, como escreventes, 
contadores, capatazes, etc. Outros se dedicavam ao pequeno comércio, 
como mascates, vendedores ambulantes, etc. outros ainda eram 
agricultores, ocupavam certos pedaços de terra, onde produziam sua 
subsistência e vendiam parte da produção nas feiras das cidades. Aí está a 
origem da pequena produção no Brasil e sua estreita ligação com a 
produção de alimentos. (SILVA, 1982, p. 10). 

 
 
 Por outro lado, esta etapa não perdurou e antes da declaração da 

Independência, o sistema sesmarial foi liquidado. Mas a permanência do latifúndio 

não se pode atribuir somente às sesmarias, pois outras iniciativas o mantiveram. A 

lei de terras de 1850, que garantia a propriedade a partir da compra e do conceito de 

função social da terra, promulgado na Constituição de 1946, foram os principais 
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fatores mantenedores do latifúndio. Assim, o latifúndio e a monocultura determinam 

a exploração agrária brasileira.  

Com a expansão cafeeira, no século XIX, os colonos europeus reminiscentes 

da herança de doações em sesmarias, e os nativos que ainda possuíam terras e que 

nelas viviam há séculos, passaram a ser ‘incômodos’, visto que o objetivo da 

burguesia era apropriar-se, como capital, do maior volume de terras possíveis. A 

concentração da terra no capitalismo constitui um mecanismo de poder e de 

reprodução do capital, pois, a disponibilidade de terras para o capital significa a falta 

ou escasso acesso de terras para o trabalhador.  

 Silva (1985) aponta que naquele momento no Brasil havia principalmente 

dois tipos de terras: as propriedades, terras de titulados; e as devolutas que, mesmo 

ocupadas, não eram juridicamente legalizadas. Cabe destacar que as terras 

devolutas eram ocupadas, eminentemente, por índios e mestiços e estes não 

possuíam títulos comprobatórios de sua propriedade.  

As terras consideradas devolutas pelo Estado tornam-se, por lei, áreas a 

serem expropriadas; isto significa, a legitimação da apropriação de terras pelo 

capital. 

A lei n°601 de 18 de setembro de 1850, promulgada pelo imperador D. Pedro 

II, é crucial para o início do processo de compra da terra no Brasil, e sua crescente 

valorização, em termos capitalistas.  

Stédile (2011), afirma que esta lei é um marco jurídico-institucional para a 

transição do modelo econômico agroexportador. A mesma tinha como propósito 

retomar o domínio das terras devolutas pelo Estado, mas acabou tendo um caminho 

inverso e aqueles que possuíam recursos financeiros tornaram-se proprietários, por 

direito, dessas terras. E não só com dinheiro foram apropriadas estas terras. Devido 

à cláusula que garantia a posse aos posseiros que tivessem estabelecido uma 

moradia e uma cultura naquele território, ocorre a abertura para o não controle da 

posse e assim uma das artimanhas utilizadas foi a multiplicação dos processos de 

grilagem. (SILVA,1997). A grilagem é a forma de expropriação que além de se 

utilizar das artimanhas como a falsificação de documentos, emprega também a 

prática da violência. 

Como afirma Ianni (2004), a última etapa da acumulação primitiva no Brasil se 

caracteriza pela transformação de terras devolutas em terras griladas e tituladas. Em 
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uma crescente apropriação das terras disponíveis nas ‘periferias’ da sociedade 

brasileira, as terras convertem-se em capital. Assim, os representantes do capital 

cafeeiro apropriavam-se das terras, amparados por leis que garantiam o acesso por 

títulos e a expulsão daqueles que as ocupavam anteriormente. 

Outro elemento importante para se pensar a função que esta lei estabeleceu 

foi que, no mesmo ano, o Brasil perdeu o fornecimento externo de escravos, como 

também já estava eminente a substituição da mão de obra escrava pela livre, 

assalariada. Desse modo, a preocupação com a limitação da ocupação das terras 

por parte desse contingente de ‘trabalhadores livres’ é ‘resolvida’ com a 

promulgação desta lei que garante a concentração de terras nas mãos do capital, a 

produção extensiva da monocultura, e também favorece a geração de mão de obra 

excedente a ser assalariada.  

Isto porque se não houvesse alguma forma de limitar a posse e o acesso à 

terra, o grupo recém libertado e também os imigrantes europeus se tornariam 

camponeses e poderiam prover autonomamente sua subsistência, sem a 

necessidade de se tornarem assalariados. (STÉDILE, 2011).  

Assim, a Lei de Terras em seu Art. 1° especifica a proibição da aquisição de 

terras devolutas a não ser pela compra (BRASIL, 2013). A terra deixa de ser um 

bem de todos, tornando-se propriedade comerciável, ou seja, mercadoria. 

 
Com a República e a passagem das terras devolutas para o domínio dos 
estados, agudizou-se ainda mais o efeito perverso da Lei de 1850, com o 
agravante de que foram pouquíssimas as iniciativas no sentido do 
estabelecimento de uma política de colonização ou assentamento que 
minimamente contrabalançasse a proliferação dos latifúndios improdutivos. 
(SILVA, 1997, p. 17). 
 
 

Desta forma, ex-escravos, imigrantes e colonos não possuíam condições de 

adquiri-las, o que favorecia a monopolização da propriedade pelos fazendeiros do 

café. Com o intuito da monopolização das terras, por sua vez, o seu valor foi sendo 

elevado a ponto dos imigrantes não possuírem poder de compra3.  

A “[...] monopolização da propriedade da terra por fazendeiros e latifúndios, 

induzia os trabalhadores rurais a venderem a sua força de trabalho nas plantações 

de café, criações de gado e outras atividades”. (IANNI, 2004, p. 175). E assim, até 

                                            
3
 “O preço elevado das terras na região do café reflete a apropriação da terra pelo capital”. (SILVA, 1985, p.72). 
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aqueles que já tinham titulação não dispunham de muitas escolhas, além de 

integrar-se na expansão cafeeira e/ou vender suas terras para os capitalistas4.   

 
É, portanto, a expansão capitalista que está na base da especulação 
fundiária. Com efeito, a terra em si não tem valor, ela possui um preço na 
medida em que representa um meio que permite a apropriação da mais-
valia. Em outros termos, a especulação fundiária não pode ser explicada 
fora da dominação do capital que dá um valor comercial à terra. (SILVA, 
1985, p.72). 
 
 

 Neste contexto, cabe apontar que a abundância de terras para o capital, 

significou tornar precário, ou até mesmo nulo, o acesso para os que foram 

desapropriados e se tornarão, nesse contexto, a classe trabalhadora brasileira. “À 

medida que o modo de produção capitalista se desenvolvia, com sua lógica e leis, a 

propriedade da terra foi se concentrando nas mãos de menor número de 

proprietários capitalistas”. (STÉDILE, 2012, p.639).  

 A classe trabalhadora, por sua vez, quando não se tornou assalariada nas 

fazendas de café, se concentrou nas periferias dos poucos centros urbanos 

existentes na passagem do século XIX para o século XX, formando os bairros 

pauperizados, cortiços e as primeiras favelas dessa embrionária paisagem urbana.  

 
A Lei de Terras de 1850 entregou as terras como propriedade privada 
apenas para os fazendeiros, para os capitalistas. Nascia, assim, o latifúndio 
excludente e injusto socialmente. E os trabalhadores negros, impedidos de 
se transformarem em camponeses, foram para as cidades. Nascia também 
a favela, pois, mesmo nas cidades, esses trabalhadores não dispunham de 
condições para comprar seus terrenos, normatizados pela mesma lei. 
Subiram morros, ocuparam manguezais e locais de difícil acesso, e 
construíram suas moradias, únicos espaços dos quais a sanha do capital 
não havia se apropriado. (STÉDILE, 2011, p. 284-285). 
 
 

 A concentração de terras no Brasil origina, portanto, a formação da classe 

trabalhadora pauperizada, sem recursos e de um elevado exército de reserva, com 

condições precárias de habitação, subordinado aos ditames do capital. 

 Com a abolição da escravatura e a chegada dos imigrantes europeus, os 

trabalhadores assalariados brasileiros se constituíam basicamente por estes e seus 

mestiços descentes, inclusive coma população indígena. Os grupos de mestiços e 

ex-escravos não foram absorvidos, de modo quantitativamente significativo, pelo 

                                            
4
 Considera-se, nesta etapa da formação histórica e social brasileira, os fazendeiros de café como 

representantes do capital, apesar de não estarem inseridos na forma clássica/industrial do capitalismo. 
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mercado de trabalho assalariado, o que levou à formação do que seria a parcela dos 

trabalhadores excedentes às necessidades médias do capitalismo brasileiro.  

 Mas este perfil brasileiro de desigualdade explícita – com a formação de 

latifúndios de um lado e, de outro, de pauperizados – deve ser atribuído ao seu 

papel na divisão internacional do trabalho, visto que para seu desenvolvimento o 

capitalismo brasileiro não se interessou, primordialmente, em desenvolver o seu 

mercado interno, mas em expandir o espaço de produção de mercadorias primárias 

para a exportação. Na verdade isso explica que  

 
[...] é da transformação do capitalismo e da constituição da economia 
mundial capitalista que resulta a questão da abundância de terras. É o 
desenvolvimento internacional do capitalismo e a divisão internacional do 
trabalho que “criam” as abundantes terras do Brasil e alhures, permitindo, 
por exemplo, a especialização de vastas regiões, antes praticamente 
desocupadas, em determinadas monoculturas. (SILVA, 1985, p. 75).  
 
 

 Este percurso comprova a relevância da formação dos latifúndios para a 

acumulação primitiva de capital no Brasil. Esta foi funcional como concentração de 

terra, riqueza e poder, sendo primordial para geração de lucros para os fazendeiros 

de café que foram a base social da burguesia industrial brasileira (SILVA, 1985). Foi 

também responsável pela originária pauperização e desigualdade econômica, 

política e social que acompanha a gênese da classe trabalhadora brasileira. Ou seja, 

essas iniciativas legislativas impedem o acesso à terra por parte de trabalhadores 

‘livres’, mediação essencial para manutenção do latifúndio e, principalmente para 

compreender as desigualdades e contradições do contexto agrário, enraizadas em 

nossa formação sócio-histórica. 
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2.3 Questão agrária e a consolidação do capitalismo brasileiro. 
 
 O sucesso da economia colonial também foi caminho para seu fim, visto que 

esta economia era o ‘pontapé’, uma das formas pelas quais ocorreu a acumulação 

primitiva para o desenvolvimento do capitalismo mundial, cujo percurso – no sentido 

da Revolução Industrial – tornou obsoletas as relações coloniais. 

 Ainda com um perfil periférico países da América Latina, inclusive o Brasil, se 

refuncionalizavam não mais disponibilizando produtos agrícolas coloniais e metais 

preciosos.  

 
O capitalismo industrial “propõe” a formação de uma periferia produtora, em 
massa, de produtos primários de exportação, organizando-se a produção de 
bases capitalistas, quer dizer, mediante trabalho assalariado. É desta 
periferia que deveriam fazer parte as economias latino-americanas, 
conjuntamente às demais economias pré-capitalistas. (MELLO, 2009, p. 39). 
 
 

 A cultura cafeeira tem papel crucial nesta etapa de inserção do capitalismo no 

Brasil. Isto porque, o capital mercantil nacional foi gerador deste financiamento, 

organizado pelos capitais transferidos deste setor formado, por exemplo, pelo 

“comércio de mulas, capital usurário urbano, tráfico de escravos” (MELLO, 2009, p. 

46) para o investimento no café. A demanda externa também é outro fator que faz 

dessa cultura um setor importante. A oferta brasileira em grande escala fez os 

preços de outros mercados baixarem. Isto só foi possível pela queda do monopólio 

metropolitano e a abertura de novos mercados, além da independência brasileira, 

formando o Estado nacional. 

 Para esta grande oferta de produtos agrícolas, especialmente do café, eram 

necessárias também grandes quantidades de terras e mão de obra barateada. 

Essas iniciativas tornavam a produção rentável e capaz de assegurar reduzidos 

preços. Liderando a concorrência, o café torna-se o principal produto de exportação 

brasileira (MELLO, 2009).  

 Para o Brasil estabelecer uma economia nacional, ou seja, investir em sua 

própria produção e ter ‘autonomia’ de decidir seus investimentos, criaram-se também 

elementos contraditórios no contexto agrário, reforçando o latifúndio como 

reprodutor de desigualdades sociais, econômicas e políticas e a perpetuação do 

trabalho escravo que aprisionava cada vez mais a identidade de um grupo, os 

subalternizando. 
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 Os acontecimentos de fim do Império, em 1822, e o do início da República em 

1889 foram primordiais para o desenvolvimento da burguesia comercial brasileira e, 

desta forma, para a consolidação e expansão das fazendas de café. Estes 

momentos foram considerados como ‘germes’ para a consolidação do capitalismo 

no Brasil. Momentos que mudam as condições de relação com o mercado mundial, 

dando ao país autonomia política, mas não econômica, conservando sua tendência 

de subordinação e dependência. 

 
Foram decisivos processos como a ruptura com a homogeneidade da 
aristocracia agrária, ao lado do surgimento de novos agentes econômicos, 
sob a pressão da divisão do trabalho, na direção da construção de uma 
nova sociedade nacional. Contudo, esse movimento é marcado pela 
ausência de compromisso com qualquer defesa mais contundente dos 
direitos do cidadão por parte das elites econômico-políticas, o que é uma 
marca indelével para nossa formação. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, 
p.73). 
 
 

 Isto explica porque não houve uma revolução clássica, uma mudança no 

bloco de poder, mas sim uma inserção paulatina dos princípios burgueses no Brasil. 

Mantendo as estruturas econômicas, sociais e políticas no país, não aplicando de 

forma avassaladora os princípios da modernidade, a burguesia cultiva e reproduz as 

relações contraditórias já existentes, tais como o mandonismo, a concentração de 

poder, o desenvolvimento desigual e a dependência brasileira em relação aos 

mercados internacionais. 

 Mesmo com o avanço comercial e certa autonomia brasileira com relação ao 

capitalismo, até a metade do século XIX, o trabalho que mantinha os cafezais – a 

principal atividade econômica naquele contexto – era o escravo, vindo 

principalmente direto da África.  

 Devido a movimentos internacionais – principalmente decretos britânicos que 

limitaram o tráfico e a comercialização de escravos5 –, o Brasil interditou, até abolir 

de vez, seu tráfico. Isto significou uma diminuição na quantidade de mão de obra 

escrava, mas não seu fim. A produção continuava apoiada na escravidão, pois 

alegavam não haver trabalhadores livres disponíveis para vender sua força de 

trabalho.  

                                            
5 

Necessário movimento para criação de mão de obra livre que, naquele momento, tornava-se mais rentável, pois 
estes além de trabalharem produzindo riqueza para a burguesia, também consumiriam o que era produzido, o 
que traz movimentação interna da economia de consumo. 
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 Com a resistência dos donos dos cafezais em abolir definitivamente a 

escravatura, houve uma abolição por etapas, o que Silva (1985), chamou de 

‘abolição progressiva’, responsável pelo atraso no processo de transição do trabalho 

escravo para o assalariado. 

 
A ‘abolição progressiva’ não implicava em uma ‘introdução progressiva’ do 
trabalho assalariado, e na medida em que acontecia, ela retardava na 
mesma proporção o desenvolvimento do capitalismo. Desse modo, ao 
defender as antigas formas da sua dominação que lhe garantiam uma 
acumulação primitiva necessária as classes dominantes retardavam a 
própria acumulação. (SILVA, 1985, p.47).  
 

 

 Para resolver, neste momento, a falta de mão de obra foram necessárias 

duas principais iniciativas: a primeira foi a imigração de estrangeiros, principalmente 

italianos; e a segunda foi a interdição do acesso desses trabalhadores ‘livres’ às 

terras, através da já citada, promulgação da lei de terras em 1850 – considerado 

aqui como o momento que gesta as primeiras clivagens de classe no contexto 

capitalista brasileiro. 

 A substituição, no século XIX, da força de trabalho escrava pela assalariada 

nas plantações de café iniciou-se com o vultoso processo de imigração. Esta foi 

crucial, se caracterizando pelos seguintes pontos: os assalariados possuíam um 

contrato empregatício onde acordavam o valor salarial baseado em metas com as 

quais se comprometiam junto com seus familiares; havia compromissos exteriores à 

plantação, baseados também em contratos referentes à remuneração; recebiam 

pequenas fatias de terras para a produção de determinadas culturas sob o controle 

dos patrões. Além disso, as imigrações tinham um custo mínimo para o patrão, pois 

o Estado financiava a viagem desses imigrantes e de seus familiares. Ao chegarem, 

adquiriram dívidas com os empregadores, o que os mantinham dependentes e 

endividados. 

 Os primeiros imigrantes chegam na década de 1850, quando ainda não havia 

sido abolida, definitivamente, a escravidão no Brasil. Assim os patrões ainda 

pautados em idéias pré-capitalistas e escravistas tratavam os imigrantes europeus, 

(trabalhadores livres e assalariados) como os escravos.  

 Nestes primeiros anos de tentativas de imigração, o Brasil não obteve bons 

resultados, pois havia resistência dos imigrantes em sujeitarem-se a formas de 

trabalho quase que escravas. Só a partir de 1880, com melhorias nas condições de 
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trabalho para esses imigrantes, é formado e desenvolvido o mercado de trabalho no 

Brasil. 

 O que faz do processo histórico brasileiro um caso particular são seus 

desdobramentos econômicos, que atingem diretamente o contexto agrário, palco de 

transformações em prol do desenvolvimento do capitalismo, mas que preservam 

formas arcaicas que consequentemente reproduzem o conservadorismo. 

 Na transição do século XIX ao XX aconteceu o que fora denominado de 

revolução burguesa no Brasil que, diferente do ocorrido no modelo clássico, não 

registrou mudanças nas bases econômicas ou mesmo na constituição familiar dos 

grupos dominantes. Esse processo, como já descrito, absorve o capital mercantil e a 

aristocracia agrária que se moderniza e desdobra-se para acompanhar as 

mudanças, sem perder a base de poder, mas adquirindo certa autonomia política. O 

que aconteceu foi uma inserção de tendências capitalistas que, contraditoriamente, 

viveram concomitantes com valores, técnicas e instituições que impediram a criação 

de uma economia internamente competitiva. (FERNANDES, 1976). 

Dessa forma, a revolução burguesa no Brasil deu-se de forma peculiar. 

Devido ao processo de subordinação da economia brasileira não se constituiu, no 

Brasil, uma burguesia com traços tipicamente liberais, pois apesar da sua adoção 

discursiva, a mesma conviveu durante um bom tempo com a manutenção do 

trabalho escravo e de outras características conservadoras, incompatíveis com os 

princípios liberais – como a reprodução de relações sociais com base na ‘política do 

favor’ e no mandonismo. De essência rural, a burguesia brasileira tinha traços 

culturais mais similares à oligarquia que à burguesia capitalista; desta maneira, 

traços comuns a ambas eram cultivados. 

Mesmo a burguesia criando uma imagem idealizada, entendendo-se 

moderna, democrática, liberal e tentando equiparar-se à europeia, como forma de se 

afirmar diante dos mercados externos, responde a outros grupos de maneira 

reacionária e conservadora. “O Estado é visto como meio de internalizar os centros 

de decisão política e de institucionalizar o predomínio das elites nativas dominantes, 

numa forte confusão entre público e privado”. (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p.73). 

Desta forma, a modernização postulada pela burguesia se limitava aos campos 

econômicos, não se afastando de políticas conservadoras nas relações internas e de 

relações internacionais de dependência. 



49 

 

 Dessa maneira, a modernização burguesa brasileira, tem aspectos sociais e 

políticos conservadores que mantêm elementos que ora deveriam ser extintos dos 

‘novos’ planos do país. Entretanto, estes são conservados para que as relações 

entre as elites continuem harmoniosas. Neste sentido, a ‘concentração de terras’ 

que representava ‘a não circulação do capital’, ignorado de forma estratégica pelo 

pacto realizado entre a ‘velha’ e ‘nova’ elite brasileira.  

A oligarquia não perdeu sua influência política e continuou na direção, 

mantendo as características de um país conservador, com o patronismo e 

clientelismo lado a lado, o que – de certa forma – retardou a instalação dos 

princípios modernos de democracia. A burguesia se consolidou de forma 

conservadora no Brasil, meio necessário para a oligarquia permitir sua entrada e 

ainda fortalecer suas bases. O poder da oligarquia tradicional, limitado ao contexto 

agrário, é unido à oligarquia moderna (passo dado pela oligarquia agrária no mundo 

dos negócios comerciais, financeiros e industriais). 

 
Cedendo terreno ao radicalismo dos setores intermediários e a insatisfação 
dos círculos industriais, ela praticamente ditou a solução dos conflitos a 
largo prazo, pois não só resguardou seus interesses materiais tradicionais 
ou modernos, apesar de todas as mudanças, como transferiu para os 
demais parceiros o seu modo de ver e de praticar tanto as regras, quanto o 
estilo do jogo. (FERNANDES, 1976, p. 209). 

A ‘Revolução’ de 1930, de forma geral, marca “o fim da hegemonia agrário-

exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-

industrial”. (OLIVEIRA, 2003, p. 35). Com isso os industriais tinham em troca  

 
[...] favores fiscais, subsídios e incentivos, favores econômicos variados das 
próprias oligarquias de base rural. Entre nós, nunca se configurou como na 
Europa e, de certo modo, como nos Estados Unidos, um conflito histórico 
significativo entre os industriais e os grandes proprietários de terra que 
tornasse inadiáveis as reformas sociais e políticas, em especial a reforma 
agrária; que transformassem o país num país moderno. A nossa 
modernização tem um estilo próprio: ocorre intensamente na área 
econômica, inclusive no campo, sem significativas repercussões no âmbito 
social e, sobretudo, político. Esse é, ainda hoje, penso, o nosso impasse 
histórico. (MARTINS, 1997, p. 20-21). 

 
 

É a modernização que intensifica o processo de desigualdade e define as 

posições sociais de alguns grupos na sociedade brasileira. A partir de então o café, 

que era o produto nacional de maior exportação e rendimentos, perdeu espaço para 

outros produtos, o que diversificou a economia brasileira.  
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Esta ‘revolução’ também se caracterizou pela mudança na direção econômica 

do país, dando os primeiros passos de uma economia voltada para o mercado 

interno sem deixar de ser, essencialmente um país produtor de matérias-primas para 

o comércio exterior.  

Este momento corresponde à chamada ‘substituição de importações’, 

implicando, momentaneamente, numa estratégia utilizada para a valorização do 

mercado interno que, segundo Oliveira (2003) implicava, justamente, a 

desvalorização, a penalização dos produtos e fatores condicionantes para a 

manutenção do mercado externo. 

 
 
Seja confiscando lucros parciais (o caso do café, por exemplo), seja 
aumentando o custo relativo do dinheiro emprestado à agricultura (bastando 
simplesmente que o custo do dinheiro emprestado à indústria fosse mais 
baixo). (OLIVEIRA, 2003, p. 36). 

 
 

Além de estratégias para impedir a propagação cada vez maior da economia 

voltada para o mercado externo, foram fortalecidos alguns aspectos que 

favoreceram a expansão da acumulação do capital interno. O primeiro, assinalado 

pelo autor, foi a atenção conferida à relação capital/trabalho e à função de suas leis 

regulamentares, principalmente o efeito do salário mínimo e dos custos da força de 

trabalho. O segundo foi o papel do Estado na esfera econômica, como consolidador 

do ‘novo mercado’, dando subsídios para a instalação e reprodução do novo modo 

de acumulação. Mas dar-se-á, neste trabalho, ênfase ao terceiro aspecto, o papel da 

agricultura, que neste modo de acumulação é distinta do antigo, mas ainda é de 

crucial importância. 

A agricultura passa a ser subsetor dos dois processos acumulativos o externo 

e o interno. Ela tem que deixar o primeiro ativo, mas de forma que este não tenha 

progresso; “ela deve suprir as necessidades de bens de capital e intermediários de 

produção externa, antes de simplesmente servir para pagamento dos bens de 

consumo”. (OLIVEIRA, 2003, p. 42).  

Desta forma o Brasil, um país de sociedade agrária com traços tradicionais, 

tornou-se um ‘país industrial e moderno’ com o desenvolvimento do mercado interno 

e a industrialização da agricultura decorrentes da expansão capitalista. As 

transformações decorrentes da modernização da agricultura não cessam o problema 

agrário. Contrariamente, este se reestrutura e ganha novas demandas de acordo 
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com o desenvolvimento tecnológico e os interesses das classes sociais, como será 

visto a seguir. 
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CAPÍTULO 3: 

MODERNIZAÇÃO CAPITALISTA DA AGRICULTURA: MEDIAÇÕES QUE 

CONECTAM A QUESTÃO AGRÁRIA E “QUESTÃO SOCIAL” NO BRASIL 

 

 Tendo como objeto de pesquisa algumas das mediações e relações entre 

“questão social” e questão agrária no caso brasileiro, tem-se por suposto: 1) que a 

questão agrária, como já discutido, emerge de forma clássica na Inglaterra como 

consequência da acumulação primitiva de capital; 2) que esta antecede 

historicamente a constituição da “questão social”, uma vez que esta última reproduz 

as desigualdades e necessidades sociais no século XIX; 3) que a questão agrária 

não pode ser tomada simples e diretamente como expressão da “questão social” se 

observamos a gênese destas relações nem do ponto de vista teórico (cf. Cap. 1) e 

nem pensando-se a formação social brasileira (cf. Cap. 2).  

Mas se estes supostos são aparentemente tão evidentes, quando se pensa 

na gênese destas relações, não o são sempre quando se observam os seus 

desdobramentos que, em um movimento dialético, as metamorfoseia e a questão 

agrária reaparece como expressão do desenvolvimento capitalista e, portanto, das 

relações de exploração entre capital e trabalho que caracterizam a “questão social”. 

É com o propósito de demonstrar esta inversão que no primeiro momento da 

exposição do presente capítulo, enfatiza-se a relação entre revolução industrial e a 

agrícola em nível mundial, no propósito de se compreender este momento como 

chave para a aludida inversão no contexto da consolidação do capitalismo europeu. 

Após essa explanação, discute-se a modernização da agricultura brasileira, trazendo 

à tona uma relação dialética da questão agrária e “questão social”. 

 
3.1 Considerações sobre a modernização da agricultura no capitalismo 

clássico 

 

  Em nível mundial, a aproximação existente da revolução industrial em relação 

às mudanças tecnológicas ocorridas na agricultura decorre justamente da 

dependência da primeira com relação à segunda. De forma breve, será abordada a 

relação entre a revolução industrial e a ascensão tecnológica na agricultura – o que 

alguns chamam de ‘revolução agrícola’. 
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 A primeira revolução agrícola dos tempos modernos, foi assim chamada, 

devido à sua estreita ligação com a revolução industrial, mas antes já havia ocorrido, 

pelo menos na Europa, três revoluções agrícolas, que geraram três grandes tipos de 

agricultura: a neolítica, com os sistemas de cultivo temporário de derrubada-

queimada; a antiga, com os sistemas alqueive e tração leve; e a medieval, com os 

sistemas de alqueive6 e tração pesada. 

 São diversas as relações de reciprocidade entre a revolução agrícola e 

industrial no contexto do capitalismo do século XIX. Esta última absorve, por 

exemplo, o excedente gerado pela agricultura. Ambas se utilizam da mecanização e 

estudos para aumentar a produtividade, e outras afinidades se dão pela eliminação 

de obstáculos que eram comuns ao seu desenvolvimento  

 
O desenvolvimento da nova agricultura foi também condicionado pela 
supressão dos obstáculos ao desenvolvimento da indústria, tais quais os 
monopólios feudais e corporativistas, além da supressão dos obstáculos ao 
desenvolvimento do comércio, como alfândegas de província e as 
concessões locais. (MAZOYER, ROUDART, 2010 p.355). 

 
 

 A primeira revolução agrícola capitalista já apresentava sinais da tendência de 

busca pela comercialização de produtos, lucros, trabalho e produção em excesso 

com pouco retorno para a maioria da população. A revolução duplicou a produção e 

a produtividade do trabalho agrícola objetivando ter rendimentos ampliados com os 

setores cerealíferos, e substituir os alqueives, antigos sistemas agrícolas, por 

cultivos de forrageiras, a fim de desenvolver a criação de animais domésticos e 

esterco (essencial, neste momento, para adubação do solo). 

 O nível de produção aumentou e todos os processos de trabalho 

multiplicavam-se. Havia pouco tempo para executar as múltiplas tarefas e, no 

primeiro momento, com o aumento da produção, houve um aumento também da 

mão de obra. Os cultivos e as criações cresciam e, com estes, a necessidade de 

novos equipamentos para facilitar a produção e ganhar tempo, como também, para 

o próprio tratamento das colheitas. Foi por isso que, ao longo do século XIX, 

aprimoraram-se novos equipamentos mecânicos de tração animal e máquinas para 

o tratamento das colheitas. 

                                            
6
 “No cultivo de cereais, para abastecimento da população, os terrenos são poucos extensos e por isso repete-se 

frequentemente o cultivo de acordo com o crescimento da população, quando termina-se o cultivo, alterna-se 
com a vegetação herbácea de curta duração. Neste último cultivo é basicamente utilizado os animais 
domésticos, isto porque, estes pastejam, adubam com seus dejetos e lavra, por isso o nome de alqueives”. 
(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 257). 
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Esses aparelhos mecânicos de fabricação industrial e com difusão nos 
países recentemente industrializados da Europa e de além-mar ganharam 
grande difusão no fim do século XIX e no início do século XX. (MAZOYER; 
ROUDART, 2010, p.368). 
 
 

 As condições essenciais para a duplicação da produção foram as mudanças 

na organização da produção, com um novo sistema agrícola. Mazoyer e Roudart 

(2010) comparam a eficiência do novo sistema agrário que produz de forma superior 

ao antigo. Com os mesmos 5 hectares uma família que produzia, no antigo sistema 

agrícola, cereais suficientes para seu próprio consumo, produz a mais sem meios 

materiais suplementares, tendo o suficiente para se alimentar melhor e vender parte 

de sua produção. O antigo sistema tem uma rotação trienal de alqueive-trigo-aveia. 

Com essa rotação a produtividade não era suficiente para alimentar a própria família 

agricultora. Já com o novo sistema de rotação sem alqueive  

 
(trevo-trigo seguido de um cultivo “furtivo” de nabo-cevada), o cultivo de 
trevo sobressemeado à cevada proporcionava um primeiro corte de feno já 
no outono e dois ou três cortes no ano seguinte, o que permitia alimentar 
mais de uma cabeça de gado bovino suplementar. Além disso, o cultivo 
“furtivo” de nabo forrageiro permitia alimentar meia cabeça a mais de gado. 
[...] Sabe-se que o rendimento de um cultivo de cereal semeado 
imediatamente após o cultivo de uma leguminosa aumentava ainda em 
aproximadamente 200kg. Não é exagerado estimar que o novo sistema 
permitia duplicar tanto as produções vegetais, quanto as produções 
animais. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 369). 
 
 

 A produção excedente e comerciável foi uma variável fundamental para o 

desenvolvimento industrial. Devido à sua produtividade e mudanças na organização 

do trabalho produtivo, a agricultura pôde fornecer à industria emergente, não só a 

mão de obra necessária à produção do capital, mas também matérias-primas 

produzidas a baixo custo. 

 
E em retorno, a agricultura mais produtiva e grande consumidora de ferro, 
de ferramentas etc. tornou-se um mercado cada vez mais importante para 
os produtos da indústria. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 373). 

  
 

 Uma das condições para essa amplitude na agricultura é o direito de cercar e 

cultivar, ampliando o processo da propriedade privada de terra. Como já discutido 

anteriormente, foram formados os cercamentos, onde se usurparam terras que eram 

comuns aos camponeses e as transformaram em arrendamentos.  
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 Socialmente, pode-se dizer que os protagonistas da revolução agrícola foram 

os camponeses médios que não perderam suas propriedades e possuíam recursos 

para investir. Os pequenos camponeses praticamente desapareceram e tornaram-se 

assalariados, mendigos e moradores das regiões periféricas das cidades. 

 Outra condição para essa revolução agrícola é a econômica, mais 

precisamente, radicada na ampliação do mercado para produtos agrícolas. O que 

impulsiona de maneira dialética e contraditória a agricultura é a demanda de seus 

produtos pela indústria e a urbanização, visto que, com a ascensão das indústrias de 

tecido (a lã) e o aumento da classe trabalhadora e sua alimentação (pão), foram 

expandidas a criação de ovelhas e o cultivo de cereais.  

 Assim, as demandas advindas das indústrias influenciam a produtividade da 

agricultura e, de forma mais ampla, pode-se afirmar que a revolução agrícola 

moderna progrediu junto com a revolução industrial sendo, portanto, uma de suas 

características.  

 As indústrias absorveram uma parte dos ex-camponeses, como operários 

e/ou como trabalhadores agrícolas produtores de matérias-primas. Outro 

aproveitamento foi da própria matéria-prima produzida na agricultura, a custo baixo 

e, potencialmente, a ser transformada pela indústria. A revolução agrícola, neste 

momento, mesmo objetivada para o lucro e a comercialização, aumenta o nível 

populacional, pois se registra, em princípio, melhorias na alimentação, 

desenvolvimento das atividades industriais, extrativas e comerciais, além de 

estimular a vasta urbanização, do mesmo modo que a revolução industrial. 

 Mesmo com os avanços registrados ainda existiam, dentro da agricultura 

naquele contexto, empecilhos para o seu desenvolvimento: suas ferramentas de 

cultivo rudimentares, seus transportes pesados que limitavam o nível de expansão 

dos territórios a serem cultivados e as poucas alternativas de medidas para o 

aumento da fertilidade do solo, neste momento, só o adubo e os corretivos.  

 No século XVIII ocorrem as primeiras mudanças na indústria, o que 

possibilitou transformar e desenvolver tecnologicamente a agricultura. Momento de 

somatória para a indústria, que inclui além da produção de bens de consumo, a 

produção de bens de produção, representando o avanço na produção de novas 

máquinas. Já no século XIX esse setor da indústria cresce e passa a produzir 

diferentes especialidades de máquinas, a princípio para indústria, mas logo também 
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para a agricultura e o setor de transportes, o que revolucionou os transportes 

transcontinentais e transoceânicos. 

 
Assim novos territórios cada vez mais extensos tornaram-se disponíveis às 
colônias agrícolas de origem europeia, enquanto os mercados europeus 
eram postos ao alcance de suas exportações. Ao mesmo tempo, rompia-se 
o isolamento das regiões agrícolas da Europa, o que permitia seu 
abastecimento em corretivos e adubos, além do escoamento de seus 
produtos. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 399). 
 
 

 A chamada primeira revolução agrícola (moderna) perdurou cerca de 

trezentos anos. Conforme já dito, sua base foi de substituição de alqueives por 

pastagens artificiais, aumento no rebanho, crescimento na produtividade e na 

alimentação, acompanhada dos efeitos da primeira revolução industrial. Em 1890 os 

países que tinham os efeitos maiores do aumento da produtividade, principalmente 

os países temperados europeus, passaram por uma grande crise agrícola gerada 

pela superprodução. Crise esta que foi marco para o início da segunda revolução 

agrícola. 

 A segunda revolução agrícola moderna é agregada e aproveita os avanços da 

segunda revolução industrial: dá continuidade à fase de mecanização da agricultura, 

utilizando novos meios de produção agrícola. A motorização, a grande mecanização 

e a quimificação, seleção de plantas e de raças de animais, fizeram parte deste 

processo.  Esta segunda fase agrícola nos tempos modernos se abastece de outros 

objetivos dedicados, quase que exclusivamente, à produção destinada à venda.  

 Esta segunda revolução agrícola tem seu apogeu na década de 1950 devido 

ao seu crescimento tecnológico à integração da agricultura com industrialização.  

 
As transformações ocorridas na motorização da agricultura mundial, a partir 
dos anos 1950, foram acompanhadas de numerosas inovações e melhorias 
dos equipamentos agrícolas, das técnicas de irrigação, dos defensivos 
químicos, das variedades de sementes de altos rendimentos e maior 
resistência às pragas. Foram obtidos grandes progressos na preparação 
industrial de rações para gado e aves, no melhoramento das linhagens de 
animais de corte e leite, das técnicas de inseminação artificial, da 
desidratação de forragens verdes, da conservação de alimentos com o 
emprego em larga escala de supercongelação e a liofilização. 
(GUIMALHÃES, 1982, p.91). 
 
 

 O sistema de divisão do trabalho da agricultura foi similar ao que ocorria na 

indústria. Como forma até de diminuir a concorrência de mercado e evitar a 

superprodução, cada região se especializava em um grupo de produtos tornando o 
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sistema agrário mais complexo, dividido em multiregiões. “Esse sistema se 

intercalava com um conjunto de indústrias extrativas, mecânicas e químicas situadas 

a montante da produção agrícola e que lhe forneciam os meios de produção.” 

(MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 420). 

 A nova divisão internacional do trabalho está estritamente ligada ao 

desenvolvimento da modernização da produção industrial e agrícola. No primeiro 

período, com a economia de exportação, as forças produtivas mundiais foram 

divididas em duas áreas distintas: centros (poucos países industrializados) e 

periferias (grande número de países economicamente atrasados, de regime agrário). 

“Essa divisão do trabalho no plano internacional correspondia à separação entre a 

agricultura e a indústria, entre campo e a cidade, como acontecia no plano interno 

do país”. (GUIMARÃES,1982, p. 96).  

 Na metade do século XX uma nova divisão do trabalho iniciou-se, devido ao 

processo evolutivo da economia mundial caracterizado, até então, com a divisão 

agrícola e industrial. Mas a economia agrária evolui com a união desses, e o capital 

monopoliza, também, a produção do campo, assim: 

 
A industrialização da agricultura, que é uma evidência desse processo, gera 
a agroindústria. É, portanto, o capital que solda novamente o que ele 
mesmo separou: agricultura e indústria, cidade e campo. Aqui, o capital 
sujeita o trabalho que se dá no campo. No geral, como a rentabilidade do 
capital no campo não é elevada, o monopólio industrial preferiu, seguindo 
os moldes da fração do capital comercial, implantar-se na circulação, 
subordinando conseqüentemente a produção à circulação. (OLIVEIRA, 
2007, p.32, grifos do autor). 

 
 
 A trajetória das mudanças na agricultura nos tempos modernos, aqui 

retratada, se faz necessária para compreender em nível mundial as implicações da 

economia industrial para a modernização na agricultura. A necessidade de matéria-

prima para a produção industrial faz da agricultura um eixo a ser modernizado, mas 

apesar de ainda não explicitado, este processo traz consequências negativas para a 

classe trabalhadora, seja camponesa, trabalhadores assalariados rurais ou urbanos 

que submetem sua força de trabalho a irrisórios salários e se instalam em precárias 

moradias.  
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É em função dessa estratégia do capital monopolista com relação à 
agricultura que grandes monopólios industriais em geral nunca produziram 
sob relações especificamente capitalistas no campo. Optaram por submeter 
os camponeses e os elos mais frágeis dos capitalistas do campo. Dessa 
forma, de certo modo abriram espaço para a expansão da produção 
camponesa, surgindo um camponês ultra-especializado, diferente, portanto, 
do camponês livre da etapa concorrencial do capitalismo. Um camponês 
agora permanentemente endividado no banco, pressionado pelos encargos 
fiscais do Estado, esse mesmo Estado que, de certa forma, intervém no 
setor no sentido de buscar a sua regularidade. Um camponês altamente 
produtivo, cujo trabalho agrícola torna-se cada vez mais intenso, que 
inclusive necessita, dependendo do setor, entregar temporariamente parte 
do processo de trabalho para trabalhadores de empreitada, ou então 
entregar para os monopólios industriais a última etapa do processo 
produtivo: a colheita. (OLIVEIRA, 2007, p. 32-33). 

 
 
 Em consequência deste processo surgem em cena expressões nítidas da 

questão agrária intimamente relacionadas ao modo como se consolidaram as 

relações entre capital e trabalho, ou seja, problemas iniciais de produção, êxodo do 

campesinato, superprodução, miséria, pobreza, inchaço nas cidades devido ao 

acelerado processo de urbanização, fortalecimento dos latifúndios e expulsão de 

camponeses de suas terras, impactos ambientais, biológicos e no ecossistema, além 

da luta constante para a sobrevivência do pequeno agricultor, pela terra  e a 

formação dos movimentos camponeses. 

 A agricultura passa por algumas crises devido ao efeito de flutuações ou 

ciclos de oscilações nos valores dos produtos, isto porque, a abundância destes no 

mercado produz sua desvalorização o que, por sua vez, causa o aumento dos 

preços. 

 Segundo Mazoyer e Roudart (2010), as flutuações de preços do mercado 

atingem a agricultura camponesa em desenvolvimento tornando-se uma das suas 

maiores dificuldades. Isto porque as transformações na agricultura dependem da 

valorização financeira e de consumo que se dá aos seus produtos. A regularização 

dos preços subsidia o progresso dos investimentos neste setor. Se o setor passa por 

crise todos que sobrevivem desta renda também sofrem com a desvalorização do 

produto, principalmente os trabalhadores. 

 Alguns são os motivos para a instabilidade dos preços dos produtos agrícolas 

camponeses. Um deles é que sua demanda depende de fatores climáticos, 

biológicos (doenças, pragas), políticos (guerras), eventos que fogem do controle do 

agricultor. Além disso, após a revolução agrícola as baixas dos preços tornaram-se 

constantes, por causa dos ganhos produtivos e grande oferta no mercado. 
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 Em função disso, algumas políticas de incentivo agrícola foram utilizadas para 

favorecer o produto nacional em detrimento dos produtos estrangeiros. Essas 

políticas foram essenciais para alguns países e pequenos agricultores, que tinham 

suas agriculturas pouco competitivas evitando o empobrecimento brutal e a 

eliminação de pequenos camponeses. Algumas dessas políticas influenciaram na 

formação da hegemonia e monopólios de mercados; outras por sua vez, pretendiam 

proteger pequenos fornecedores e garantir o livre comércio. 

 As políticas de proteção pretendiam evitar consequências negativas da 

segunda revolução agrícola, por essa já se utilizar de tecnologias avançadas. O uso 

intensivo do maquinário tinha seus traços positivos e negativos, sendo estes últimos: 

o abandono total de regiões menos favorecidas; maciço êxodo agrícola (neste 

aspecto a opção foi a de evitar a saída com a valorização de empregos agrícolas, 

vista como mais importante que oferecer empregos não agrícolas que seriam a fonte 

de desemprego e emigração); o duradouro desequilíbrio da balança de pagamentos 

externos e o endividamento de alguns países europeus.  

 Como política de proteção foram tomadas estratégias em benefício dos 

produtores na valorização dos produtos para venda – protagonizadas por alguns 

países que dispõem do monopólio de exportações ou, pelo menos, de destaque em 

algum setor. Estes aproveitam o baixo nível dos estoques para tomar medidas 

brutais de limitação das exportações desses produtos. Nessas primeiras medidas de 

proteção pode-se observar que o essencial não é a propagação desse produto com 

um menor custo para o consumidor final, mas valorização de preços para a 

conquista de maiores lucros para os produtores. 

 As transformações, nos setores agrícolas europeus, trouxeram junto com o 

crescimento da produtividade e o avanço tecnológico as expressões nítidas de 

desigualdade no espaço rural. Assim por exemplo, desigualdades entre 

estabelecimentos e regiões no final dos anos 1960 tornaram-se gritantes, pois o 

comércio agrícola valorizou alguns segmentos (produção para a venda), ou uma 

região específica (as maiores produtoras), e outras áreas ficaram desprotegidas e 

sem cobertura de mercado e investimentos. “A cada etapa deste desenvolvimento 

desigual, investiu-se apenas nos estabelecimentos cuja produtividade se achava 

acima do limiar de renovação e nelas investiu-se ainda mais, visto que, a 

produtividade era mais elevada”. (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 481).  
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 Desta forma, as consequências das revoluções agrícolas não se restringem 

aos ganhos mundiais com o aumento da produtividade, mas também se relacionam 

com prejuízos, como a geração das desigualdades, pobreza, desemprego, 

favorecimento de produtos advindos de grandes produtores capitalistas e a 

desvalorização ou invisibilização dos produtos advindos da agricultura camponesa 

familiar. 

 O pequeno agricultor é cada vez mais desvalorizado por possuir uma 

pequena extensão territorial, uma baixa qualidade de suas terras e, 

consequentemente, por produzir uma quantidade de produtos inferior à de grandes 

produtores. E passa a migrar para as regiões industriais na necessária tarefa de 

vender sua força de trabalho, em troca da sobrevivência. 

 Desta forma, entende-se que com a consolidação capitalista e as mudanças 

ocorridas no contexto agrário acentuam as desigualdades advindas deste setor.  

 

Enfim, desde o início dos anos 1970, o êxodo agrícola, resultante 
principalmente do desaparecimento dos pequenos estabelecimentos e do 
abandono de regiões inteiras, prosseguiu num ritmo elevado, enquanto o 
crescimento econômico geral enfraquecia e a criação de empregos fora da 
agricultura se desacelerava. Foi então que o desemprego começou a 
estender-se muito além das proporções que normalmente eram necessárias 
para assegurar a mobilidade da mão de obra. (MAZOYER; ROUDART, 
2010, p.483). 

 

 

 Nesse contexto, a questão agrária muda suas relações com a “questão social” 

e se apresenta como consequência da expansão capitalista no campo, que favorece 

a produção industrial, intensa. As expressões da “questão social” neste momento se 

disfarçam como ‘problemas agrários’. Desta forma, aparece como expressão um 

determinado tipo de desemprego – visto, em princípio, como um problema 

eminentemente urbano e industrial que passa também fazer parte da realidade do 

campo, sendo causado pelos mesmos vetores que o provocam no caso da realidade 

urbana. 

 Neste momento, no âmbito rural, o desemprego é um dos principais 

causadores do êxodo rural e, consequentemente, da superpopulação urbana que, 

por sua vez, dá subsídio para a manutenção e reprodução do exército de reserva. E 

tal como ocorrido no contexto urbano, essas consequências trouxeram revoltas, 

indignações para o agricultor que perdeu sua terra, seu comércio e, de um modo 



61 

 

geral, sua forma de sobreviver, gerando movimentos de luta contra a exploração, 

pela terra e por melhores condições de vida, especialmente no caso de países 

localizados no “elo fraco” da cadeia do desenvolvimento capitalista. 

  

3.2.  Desdobramentos da modernização na agricultura brasileira: questão 

agrária e “questão social” em foco 

 

 Considerando o exposto anteriormente, neste tópico, apresentam-se algumas 

das mutações derivadas do movimento mundial de modernização da agricultura para 

a questão agrária brasileira. A ideia é mostrar como, também no Brasil, a partir deste 

momento histórico, os problemas agrários se modificam a partir das transformações 

ocorridas com a modernização capitalista da agricultura e, por conseqüência, 

demarcar o momento em que as relações determinantes entre questão agrária e 

“questão social” se invertem.  

 A modernização da agricultura representa a expressão da expansão 

capitalista no campo, a formação do mercado interno e a industrialização na 

agricultura. “No Brasil, o desenvolvimento capitalista não se operou contra o ‘atraso’, 

mas mediante a sua contínua reposição em patamares mais complexos, funcionais e 

integrados”. (NETTO, 1991, p. 18; grifos do original do autor). 

 Em nível mundial a população cresce e também seu consumo alimentício. 

Para abastecer essa demanda é necessário que a modernização agrícola se 

expanda; isto porque, se comparada aos métodos tradicionais aumenta-se, 

significativamente, a produtividade. A crescente industrialização, junto com a 

urbanização, demanda uma agricultura capaz de abastecê-las e, para isso, a 

agricultura necessita acompanhar os progressos técnicos e tecnológicos gerados 

pela indústria. Assim, o elemento propulsor do progresso da agricultura é a mudança 

das forças produtivas.  

 

À medida que os instrumentos ou meios de trabalho, os métodos de 
produção, os conhecimentos técnicos e científicos e as formas de gestação 
se renovaram e se transformaram, por mínimo que tenha sido, em cada 
lugar ou em cada época, o grau de sua utilização, a agricultura deu passos 
à frente no sentido da melhoria de sua produtividade e do aumento de sua 
produção. Em todas as vezes que isso aconteceu, a agricultura abandonou 
uma parcela de suas características artesanais, substituindo-a por uma 
nova característica industrial. Desse modo, o progresso da indústria vem 
abrindo caminho, comandando a evolução e estabelecendo a lei geral do 
progresso da agricultura. (GUIMARÃES, 1982, p. 83). 
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No Brasil, a aproximação existente entre o avanço tecnológico e a agricultura 

não significa o rompimento total com elementos conservadores. A reprodução do 

latifúndio é um exemplo disso. Constituído com características de ‘atraso’, desdobra-

se de maneiras diferentes historicamente, inicia-se ainda na era colonial, se firma 

nas fazendas de café e com a modernização capitalista no campo, se apresenta sob 

o formato das agroindústrias.  

A concentração de terras é determinada de forma específica pela acumulação 

capitalista, de acordo com o padrão produtivo. Destaca-se pelo interesse do 

capitalismo internacional, pela determinação na formação social brasileira e na 

manutenção das classes sociais. 

O capitalismo brasileiro é marcado pelo movimento contraditório chamado de 

modernização conservadora, pelos seus estudiosos. Modernizadora porque busca 

as bases técnicas e tecnológicas que, dinamizadas, avançam alguns setores da 

indústria, como também da agricultura. Conservadora porque tenta conciliar esses 

avanços com as bases sócio-políticas que sustentam o ‘atraso conservador’ do país. 

O elemento de destaque, neste momento, é o latifúndio, setor de 

transformações tecnológicas e marcado pelo ‘atraso’ em suas relações sociais e de 

produção. Criado historicamente com funções políticas, econômicas e sociais bem 

específicas, tem suas bases redimensionadas em favor da dinâmica capitalista, ou 

seja, formado ainda na acumulação primitiva de capital, se mantém refuncionalizado 

na era capitalista. 

 
A possibilidade de reprodução histórica do padrão produtivo baseado no 
latifúndio possui, a meu ver, uma dupla determinação. De um lado, pela 
funcionalidade desse padrão produtivo no conjunto das relações capitalistas 
internacionais e, de outro, pela importância política das classes dominantes 
forjadas a partir da grande propriedade agrária. (SANTOS, 2012, p. 98, 
grifos do autor). 

 

A década de 1950 representa o avanço da tecnificação e modernização do 

campo e resulta em impactos relevantes na crescente industrialização pesada. 

Esses avanços são incentivados pelos creditícios públicos do governo e financiados 

pelos bancos em geral. Desta forma, se consolidam as agroindústrias no Brasil, o 

que significa que há setores da agricultura cujos produtos passarão por um processo 

industrial.  
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É neste período, no Brasil, que a agricultura se integra à industrialização 

e se moderniza; é nesta fase de desenvolvimento capitalista, que se acentuam 

as expressões da questão agrária. 

 A questão agrária desdobra-se em diversas situações, a exemplo da menor 

utilização de mão de obra e expulsão de colonos, criação do proletário rural (o 

trabalhador não tem mais moradia no local de trabalho e torna-se, de modo 

acentuado, vendedor de sua força de trabalho). De forma analítica, pode-se 

observar que os maiores prejuízos, desta dinâmica de reprodução do capital, 

recaem sobre as costas da classe trabalhadora, destinada ao aumento no exército 

industrial de reserva e a criação e reprodução da massa pauperizada nos centros 

urbanos.  

 
Com a modernização tecnológica vem simultaneamente a modernização 
das relações de trabalho. Com a aprovação do Estatuto do Trabalhador 
Rural em 1962, os vínculos de trabalho passam a ser contratuais e não 
mais vínculos de dependência pessoal, de favor. Com essa mudança, a 
mesma legislação fundiária, 
o mesmo direito de propriedade que criava excedentes populacionais 
pobres absorvidos pela grande propriedade passa a criar excedentes 
populacionais que não são absorvidos por ninguém. Começa a surgir ai, 
efetivamente, a cara de excedente populacional dessa massa de população, 
os excluídos. Ela surge nas favelas, surge nas chamadas 
beiras de rua das cidades do interior, surge nos aglomerados urbanos de 
péssimas condições de vida, invasões, cortiços, etc. Surgem até 
aglomerações urbanas de migrantes temporários, como os cortiços 
próximos a favela do Jaguaré, em São Paulo. (MARTINS, 1997, p.22). 
 
 

Os contratos empregatícios e a lei fundiária reduziam ainda mais a 

possibilidade do trabalhador ter sua própria propriedade de terra para atender suas 

necessidades básicas, como também, o emprego nas indústrias se torna uma 

utopia, pois a indústria não possuía demanda para absorver toda a mão de obra 

disponível.  Logicamente isso incidia no crescimento do desemprego, pois devido à 

‘necessária’ modernização da produção, diminui ainda mais a necessidade da 

utilização da força de trabalho humana. 

Desta forma, o que acontecia no campo brasileiro é algo já conhecido pela 

sociedade europeia em sua ascensão capitalista: ‘crescia a pobreza na mesma 

direção em que se crescia a dimensão tecnológica. A modernização capitalista da 
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produção gerava as desigualdades, no campo e na cidade ou seja, a “questão 

social”7.  

Guimarães (1982) comprova a validade da lei geral da acumulação capitalista, 

já discutida no primeiro capítulo, desta exposição8, tanto para pensar a produção 

industrial, quanto para pensar a produção agrícola no contexto capitalista. A 

diminuição da necessidade de mão de obra é comum neste sistema, seja em uma 

sociedade com níveis tecnológicos e econômicos mais desenvolvidos, seja com um 

menor desenvolvimento. 

 

                                            
7 

 Sua segunda característica, conforme já tratou-se, é a resistência criada pelos trabalhadores, os movimentos 
contrários e de contestação do atual modo de produção. Estes serão enfatizados no próximo tópico. 
8
 Encontra-se discussão sobre a lei geral de acumulação capitalista, neste estudo, na página 25. 
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Proporção da Mão de Obra agrícola na população ativa dos países 

Países Percentuais nos anos indicados ou próximos 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 

Estados 

Unidos 

50,0 43,0 38,0 32,0 28,0 23,0 19,0 13,0 

Canadá - - 40,2 34,3 32,9 28,9 25,8 15,8 

França - - - 43,1 42,6 36,4 36,5 27,2 

Itália - - 59,8 56,1 56,2 51,0 48,2 42,2 

Países 

Baixos 

- 31,8 29,6 - 22,9 20,1 - 19,6 

Suécia - - 47,0 36,0 31,0 24,0 18,0 - 

Reino 

Unido 

13,0 11,0 9,0 9,0 7,0 6,0 - 5,0 

Japão - - - - 55,0 51,0 - 49,0 

Brasil - - - - - - 64,0 58,0 

 

Fonte: Organização Internacional do Trabalho- (GUIMARÃES, 1982, p. 233). 

 

As consequências da ‘lei geral’ no Brasil se refletem na pauperização, criada: 

com a diminuição da mão de obra empregada, violência, baixo nível escolar, 

trabalho infantil, crescimento do subemprego, êxodo rural, sujeição a moradia 

de rua ou a precárias condições de habitação, falta de alimentos para 

população pobre, epidemias de doenças, entre outros problemas que nascem em 

função da configuração do trabalho no espaço rural e no urbano e que tem seus 

impactos, de diferentes formas, em ambos os espaços.  

Com o golpe de 1964, a industrialização ganha corpo no país, devido aos 

incentivos e planos de desenvolvimento econômico interno. “Foram oferecidas aos 

investidores estrangeiros vantagens tais como a importação sem cobertura cambial 

de máquinas-ferramenta, isenções de tarifas aduaneiras, além do câmbio oferecido 

para amortizações e juros de financiamento.” (GUIMARÃES, 1982, p. 132).  

 Para a agricultura brasileira isso representava sua modernização e a 

transição do país de exportador de produtos primários para exportador de produtos 

provenientes da agroindústria.  
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A modernização do agronegócio se faz, no entanto, sob a mesma base 
sócio-política (a grande propriedade territorial) e com a mesma debilidade 
da modernização industrial (importando tecnologia e insumos), o que 
caracteriza, na atualidade, uma espécie de “volta ao passado”. (SANTOS, 
2012, p. 101). 

 

 
Desta forma, a permanência da grande concentração de terras no Brasil e a 

centralização crescente de capitais, proporcionaram a formação de complexos 

agroindustriais. A atividade agropecuária passa a ser controlada por essas 

indústrias, que monopolizam a produção e ditam a maneira de se consumir. Para o 

país representa mais um setor de dominação e geração de desigualdades, com 

incentivos de capital estrangeiro que gerencia os negócios e, consequentemente, se 

apropria dos seus lucros.  

O pequeno agricultor, cada vez mais dependente, submete-se a uma lógica 

de produção que, por vezes, aumenta seu custo e o valor de dívidas, para se 

enquadrarem na lógica contraditória de modernização da agricultura.  Diferente do 

que ocorre nos países centrais, a periferia capitalista tenta alcançar os avanços 

tecnológicos, mas tem dificuldades devido à própria lógica de subordinação desses 

países. Além do mais, o capital estrangeiro é investido, principalmente, em 

multinacionais fortalecendo monopólios que se instalam no país, justamente para 

concorrer com esses pequenos produtores. 

 A questão agrária, neste momento, se apresenta como derivante das 

ações capitalistas de dominação, acumulação, além de se refuncionalizar pelas 

suas expressões. Evidentemente, o principal ônus recai sob a agricultura, 

eminentemente de capital nacional (visto que, são as grandes multinacionais que 

monopolizam a produção e o comércio agrícola no país) e, principalmente para o 

pequeno produtor que tende a tornar-se cada vez mais dependente dos grupos 

agrícolas capitalistas. 

 
De um lado, os agricultores são induzidos à utilização dos insumos e 
processos agropecuários que nem sempre são os mais indicados para seu 
nível de recursos e para suas condições socioeconômicas. 
Frequentemente, tentados por uma propaganda que lhes promete melhorias 
milagrosas na produtividade, aumentam desnecessariamente seus custos 
de produção e o valor de suas dívidas. Suas opções tecnológicas ficam 
limitadas aos tipos de marcas oferecidas no mercado, não sendo raros os 
casos de emprego ocioso de máquinas e de superequipamento. Tudo isso 
poderá explicar o fato de que o endividamento dos agricultores deva 
alcançar, em fins de 1976, a cifra de 157 bilhões de cruzeiros (cerca de 13 
bilhões de dólares), segundo previsão do Banco do Brasil. De outro lado, as 
pressões dos compradores e processadores podem levar os agricultores à 
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perda completa de decisão, uma vez que tendem a plantar e colher os 
produtos que lhes forem preestabelecidos, submetendo-se a preços e 
condições que lhe são impostos. (IANNI,1982, p. 134). 
 
 

 Desta forma, evidencia-se o labirinto econômico em que estão envolvidos os 

pequenos e médios produtores, submetidos a uma lógica compatível à dos grandes 

produtores, mas sem qualquer condição de nela ingressar efetivamente. Esta lógica 

o incentiva ao endividamento e o faz depender do consumo tecnológico. Um 

exemplo é dado por Graziano (1981), quando esclarece o processo pelo qual passa 

o setor avícola, produzindo nichos de mercados.  

 
Vamos dar um exemplo bastante ilustrativo das transformações que o 
sistema capitalista provoca na produção agropecuária: o da avicultura. 
Antigamente as galinhas, e os galos também, eram criados soltos nas 
fazendas e sítios. Ciscavam, comiam minhocas, restos de alimentos e às 
vezes até mesmo um pouco de milho. Punham uma certa quantidade de 
ovos - uma ninhada de doze, quinze - e depois iam chocá-los durante 
semanas seguidas. Mesmo que os ovos fossem retirados, periodicamente 
as galinhas paravam de botar, obedecendo ao instinto biológico da 
procriação e punham-se em “choco”. Mas, logo se descobriu que essa parte 
do processo de procriação das aves podia ser feita pela incubadora (ou 
chocadeira) elétrica. E com maior eficiência que a própria galinha, uma vez 
que permitia controlar melhor a temperatura e evitar quebra dos ovos. 
Tornou-se necessário então fabricar uma galinha que não perdesse tempo 
chocando, isto é, que se limitasse a produzir ovos todo o tempo de sua vida 
útil. Evidentemente, uma produção assim mais intensiva não era possível 
ser conseguida com galinhas que ciscassem e se alimentassem à base de 
engolir minhocas e restos de comida. Foi preciso fabricar uma nova 
alimentação para essas galinhas - as rações - que possibilitassem sustentar 
essa postura. Além de melhor alimentação, as aves foram confinadas em 
pequenos cubículos metálicos, para que não desperdiçassem energia 
ciscando. Estava constituída uma verdadeira "fábrica avícola": de um lado 
entra ração, a matéria-prima; do outro saem ovos, o produto. Tudo 
padronizado, lado a lado umas das outras nas suas prisões. 
Nessas alturas os galos que não botavam ovos e só faziam barulho e 
arrumavam encrenca! claro que alguns poucos - será que privilegiados? - 
foram preservados para a procriação. Mas esta atividade passou a ser outro 
ramo distinto: a produção de ovos se separou da produção de pintinhos. E a 
avicultura se tornou tão especializada que a produção de matrizes – quer 
dizer dos pais e das mães dos pintinhos - passou a ser outro ramo também 
especializado. Quer dizer que: quem produz ovos, compra os pintinhos; 
quem produz os pintinhos, compra as matrizes. Assim, com a fábrica avícola 
são criados outros mercados, além da venda de ovos e de galinha. A gaiola, 
a indústria de ração, de pintinhos, de chocadeiras e medicamentos. Não por 
acaso, são fornecidos no mercado pelas grandes empresas e, 
consequentemente, os pequenos produtores precisam trabalhar 
intensivamente para conseguir dar conta das despesas, demandas por 
produtos e ainda seguir os avanços tecnológicos do setor. Aqui abri-se uma 
ressalva, para um questionamento: será que este pequeno produtor após as 
mudanças em sua produção consegue ter um faturamento melhor que 
anteriormente? Pela lógica capitalista, não. Visto que, “o sistema todo foi 
feito para que ganhem os grandes capitalistas e não os pequenos 
produtores.” (GRAZIANO, 1981, p. 7). 
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Os avanços tecnológicos na agricultura, não necessariamente, vêm 

acompanhados de benefícios para a totalidade da população. Ao contrário, o rápido 

e impositivo processo de industrialização dos anos 1960, agravou ainda mais as 

desigualdades, espalhando a pobreza e miséria para a maioria da população 

brasileira. Além dessas mudanças na dinâmica agrária brasileira, quais as 

transformações capitalistas reais que agravam a questão agrária brasileira? 

Graziano (1981) traz as principais transformações ocorridas na agricultura 

neste período e o porquê do agravamento da questão agrária e, 

consequentemente, da “questão social”, pois as consequências atingem vários 

setores da sociedade, não somente o rural. O autor seleciona três principais 

transformações ocorridas na agricultura: 

 
a) o fechamento de nossas fronteiras agrárias, envolvendo as questões de 
colonização da Amazônia e da participação da grande empresa pecuária 
deslocando a pequena produção agrícola; b) o progresso acelerado de 
modernização da agricultura no Centro-Sul do país; c) a crescente presença 
do capitalismo monopolista no campo, ou seja, de grandes empresas 
industriais que passaram a atuar tanto diretamente na produção 
agropecuária propriamente dita, como fortaleceram sua presença no setor 
de comercialização e de fornecimento de insumos para a agricultura. 
(GRAZIANO, 1981, p. 18). 
 
 

 As três mudanças, citadas pelo autor, trazem em sua configuração 

congruências, pois seus elementos determinam as mudanças nas relações de 

produção, e nas expressões contraditórias da “questão social”.  

 Primeiramente, segundo Graziano, o desenvolvimento da agricultura brasileira 

tem, por condição, a existência de ‘terras sem donos’ ou devolutas. Essas terras 

eram consideradas as ‘fronteiras’ da agricultura que se desenvolvia, isto porque 

eram ocupadas, geralmente, por camponeses refugiados que já tinham sido 

expropriados ou eram os excedentes populacionais das cidades e encontravam, 

neste espaço, a alternativa para a reforma agrária. Nestas terras os ocupantes 

tinham sua produção voltada para os gêneros alimentícios que, por vezes, em tempo 

de crise, supriam a carência no mercado nacional. 

Mas o que o autor vem destacar é que o fechamento dessas fronteiras, ou a 

apropriação dessas regiões pelo capital, traz mais problemas para o setor agrário. 

Transforma pequenos produtores, mais uma vez, em desapropriados, pauperizados 

e acaba com o fornecimento, quando preciso, dos gêneros alimentícios tendo que 
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numa crise, por exemplo, requerer as importações. E por fim, estas terras deixam de 

ser esperança de reforma agrária e tornam-se espaços de lutas e conflitos pela 

posse de terra.  

 
Um "fechamento de fora para dentro", onde a importância da terra como 
meio de produção passa a um plano secundário, frente às funções de 
"reserva de valor" contra a corrosão inflacionária’ da moeda e de meio de 
acesso a outras formas de riqueza a ela associadas, como as madeiras de 
lei, os minérios, o acesso ao crédito farto e barato e aos benefícios fiscais. 
(GRAZIANO, 1981, p.19). 
 
 

 A segunda mudança agrícola é o contraditório processo da grande 

modernização da agricultura que ocorreu no Centro-sul do país no período dos 

anos de 1970.  Entretanto, esta não ocorreu de forma homogênea em todas suas 

culturas. Essa modernização parcial vem acompanhada: de desigualdades inter-

regionais; de falta de emprego e/ou o aumento do emprego temporário; e da 

tendência à unificação de mercado de mão de obra não qualificada nas regiões de 

agricultura mais desenvolvida.  

 
Essa unificação se, de um lado, permite evitar um crescimento maior dos 
salários nos momentos de pico de demanda de mão-de-obra, por parte das 
atividades agrícolas, de outro lado representa uma dificuldade crescente 
para a ação do Estado no sentido de minorar o subemprego. (GRAZIANO, 
1981, p. 21). 

 
 

A terceira expressiva mudança da agricultura, apontada pelo autor, é a 

crescente presença do capital monopolista no campo. A principal influência desta 

mudança é a subordinação, cada vez maior, do pequeno agricultor às grandes 

empresas capitalistas. A produção agropecuária, o processamento dos produtos 

agrícolas e os insumos têm o controle direto dessas empresas agrícolas. 

Essa última mudança tem ligação direta com a primeira e segunda 

transformação citada acima, visto que as consideradas ‘fronteiras’ da região 

amazônica foram fechadas ou apropriadas por essas empresas e que também 

expansão do centro sul expropriou muitos pequenos agricultores em favor da 

formação de grandes latifúndios. Esses processos fizeram crescer, no Brasil, o 

índice de concentração fundiária por essas empresas. 

 

Vale a pena enfatizar que esse aumento do grau de concentração fundiária 
se deu em inúmeros casos pela utilização da terra não como meio de 
produção, mas fundamentalmente como reserva de valor e meio de acesso 
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ao crédito rural e aos incentivos fiscais, ou, simplesmente, como 
especulação imobiliária. (GRAZIANO, 1981, p. 22). 
 
 

 Portanto, destaca-se das análises feitas pelo autor, que a questão agrária 

desdobra-se pelo aumento da concentração fundiária nos anos de 1970; pela 

recorrente subordinação do pequeno agricultor; pelas necessidades adquiridas de 

empréstimos bancários, como também e, aliás, principalmente, pela dependência 

tecnológica destes trabalhadores, que ficam a mercê das grandes empresas. 

Elementos que implicam em uma situação de ‘inclusão excludente’ daqueles que 

não conseguem ou resistem às subordinações e assim são ‘inclusos’ no exército 

sobrante do capital. 

Martins reafirma sua indignação com a trajetória tomada pelo país, que tem o 

campo/o meio rural como padecedor das consequências criadas e reproduzidas pelo 

desenvolvimento capitalista e seu modelo de acumulação restritivo e excludente. 

 
É isso que constitui a questão agrária no Brasil. A questão agrária não está 
apenas em sua causa na concentração fundiária. Ela está também em suas 
consequências sociais urbanas. É uma questão agrária porque há no país 
uma alta e, sobretudo, irracional concentração da propriedade de terra, 
inutilmente, nas mãos de uma população muito diminuta de grandes 
proprietários. Esses proprietários usam suas terras, quando as usam de 
modo economicamente correto, estimuladas pelo Estado, através do 
emprego de tecnologia sofisticada, de altos financiamentos subsidiados, etc. 
(MARTINS, 1997, p. 25). 

 
 

Como já visto, os anos de industrialização e modernização da agricultura 

trazem melhores condições de consumo e qualidade de vida, para os possuidores 

de renda e capital, mas também expulsam do campo um volume considerável da 

população, gerando uma ampla quantidade de pessoas na informalidade, em 

insalubres moradias, violência entre outras expressões tanto da questão agrária 

quanto, neste momento, da “questão social”. A relação entre questão agrária e 

“questão social” torna-se, neste momento do capitalismo, claramente invertida 

em relação ao que tinha sido na gênese deste modo de produção. 

 Destaca-se, a seguir, as lutas do/no campo decorrentes da ascensão 

capitalista e sua ‘organizada’ produção de desigualdades e insatisfações da classe 

trabalhadora.  
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3.2.1 A organização política dos trabalhadores do campo até a década de 1970 

 
O processo de luta da classe trabalhadora do campo, não é só marcado pela 

exploração de sua força de trabalho, mas também pela revolta oriunda da interdição 

e expropriação de suas terras, pelo desemprego no campo, pela subordinação do 

pequeno produtor às elevadas taxas de insumos agrícolas, pela falta de políticas 

sociais voltadas para essa população.  

 Os trabalhadores rurais, inseridos no processo de produção, também são 

vitimizados pelo pauperismo, visto que, ao longo da história sofrem o processo de 

desapropriação, interdição de terras, proletarização, entre outras circunstâncias que 

os coloca em uma posição desprivilegiada, diante do processo de reprodução do 

capital, do acesso à propriedade e da riqueza que se produz. 

 Estes trabalhadores, em um processo de consciência de sua situação 

enquanto classe, não cruzam os braços diante da sujeição à qual o modo de 

produção os submete e lutam em defesa do amplo acesso à terra para a produção 

dos meios de vida, pela conquista e implementação de direitos, pela liberdade e 

democracia. 

Assim, estes trabalhadores se organizam, principalmente nos anos 1960 – 

que também são os anos de crescimento industrial com o aumento da modernização 

–, por meio de lutas políticas contestadoras das expropriações, violências e 

ameaças no campo. 

 Em destaque situam-se, as ligas camponesas, que proporcionaram ao país 

uma exposição maior da luta de classes no meio rural. Oliveira (2007) cita que a 

realidade histórica de nosso país levava a compreender que a luta pelo socialismo 

concentrada com os operários urbanos era limitada e viu-se a necessidade da 

aliança entre os operários e os camponeses. 

Para a criação das organizações camponesas foram necessárias ações 

contextualizadas com suas vivências. A primeira foi que essas organizações 

tivessem sedes próximas dos locais de aglutinação, ou seja, de trabalho; também a 

partir da Igreja Católica já que esta era utilizada como forma elementar de 

organização – mesmo tendo objeções com relação ao partido comunista.  

Entretanto essas primeiras iniciativas de organização ainda anos de 1940, 

não tiveram êxito, pois batiam de frente com a tradição oligárquica e colocavam em 

xeque o poder do patrão, e estes por sua vez, impediam o desenvolvimento das 
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organizações. Entretanto, estas primeiras manifestações não foram totalmente 

extintas. 

 As crises cíclicas e a falta de políticas de proteção ao trabalhador rural, no 

nordeste, além da continuidade dos comunistas – mesmo sem a legalidade de seu 

registro – enquanto partido político, continuaram estimulando os processos de 

organização que se desdobraram nas lutas ocorridas entre as décadas de 1950 e 

1960. 

O contexto agrário instigava revoltas e lutas por melhores condições de 

sobrevivência do camponês. Um dos fatores foi a expropriação de terras dos 

foreiros, principalmente no Nordeste. Andrade (2009) relata a trajetória que fez 

ressurgir os movimentos camponeses. 

Os engenhos que desde a década de 1930, desativaram suas usinas devido à 

crise no setor açucareiro, tornaram-se terras de foreiro. Alguns pequenos produtores 

passaram a ‘forar’9 essas terras, as tornando meio de subsistência.  

Mas o período pós-guerra de 1939-1945 aumenta o valor da cana de açúcar, 

até pela escassez dos países envolvidos na guerra, e exige do país a ampliação do 

processo de produção. Para aumentar a disponibilidade deste produto no mercado, 

essas terras, mesmo que mais distantes, foram apropriadas pelos grandes 

plantadores de cana e, para facilitar o transporte dessas fronteiras, foram abertas 

algumas estradas de acesso. Desta forma, os foreiros foram expulsos dos sítios e 

seus diversos pomares e cafezais desmontados para dar lugar à plantação de cana 

de açúcar. (ANDRADE, 2009). 

A perseguição aos foreiros, no nordeste, culminou em suas revoltas e estes 

lutavam pelo direito de ficarem nestas terras, com suas plantações. A primeira 

alternativa utilizada foi recorrer à justiça. Entretanto não podiam, por muito tempo, 

pagar um advogado além de estarem constantemente sendo ameaçados pelos 

proprietários. 

 
Foi essa situação difícil que levou os arrendatários de Galiléia a organizar 
neste engenho, sob direção do próprio feitor – Zezé da Galiléia – uma 
sociedade beneficente com o pomposo título de Sociedade Agrícola e 
Pecuária dos Plantadores de Pernambuco (CALLADO apud. ANDRADE, 
2009, p. 76). 

 

                                            
9
 Eram terras em que os proprietários cobravam impostos aos que trabalhavam e usufruíam da terra. 
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Essa organização, no estado de Pernambuco, era o início, do que fora 

denominado como ligas camponesas no Brasil e, com ela, a luta pela terra tomou 

dimensão nacional. Surgida em 195510, no engenho Galiléia, foi organizada e 

apresentada como uma sociedade civil beneficente, estratégia dos camponeses a 

fim de sua associação ser aprovada. Esta, por sua vez, tinha, a princípio, por 

principais objetivos formar uma escola primária e fundos para comprar caixões de 

madeira para crianças, devido o alto índice de mortalidade infantil. Outros objetivos 

da sociedade eram a aquisição de sementes, inseticidas, instrumentos agrícolas e a 

obtenção de auxílios governamentais para a assistência técnica rural. (FRANCISCO 

JULIÃO, 2009). Entretanto, a forma política de contestar a concentração fundiária e 

os altos valores dos impostos cobrados tornou-se o eixo principal de luta desses 

camponeses. 

A sua organização começou a irritar os proprietários e estes se sentindo 

ameaçados, providenciaram impedir o funcionamento da escola e despejaram 

alguns moradores de sua propriedade, mas estes não se intimidaram. Vendo que os 

camponeses resistiam, o próximo passo, tomado pelos donos dos engenhos, foi a 

medida judicial de despejo e isolamento de seus líderes.  

 A vanguarda do movimento, já tocada pelos ideais socialistas, sabia que a 

estrutura capitalista e latifundiária, naquele momento, era a causa da questão 

agrária e a proposta junto aos camponeses era montar suas bases políticas cientes 

do problema estrutural agrário – o latifúndio. Assim, lutaram em três frentes:  

No campo, mantendo contato direto com os camponeses, escrevendo 
boletins, como o “Guia do camponês”, o “ABC do Camponês”, a “Cartilha do 
Camponês”, a “Carta de Alforria do Camponês”. Na justiça, promovendo ou 
contestando ações que se multiplicavam rapidamente com o alastramento 
das Ligas por outros municípios do estado. Na Assembléia, fazendo 
denúncias e protestos contra as violências, as arbitrariedades, as prisões e 
os assassinatos impunes dos camponeses que se destacavam pela 
coragem e resistência contra a capanga e a polícia. (FRANCISCO JULIÃO, 
2009, p. 277).   

 

Assim, a organização não se configurava mais como uma ‘inocente sociedade 

beneficente’, mas tomava proporções políticas de contestação ao poder dominante. 

Alguns fatores, além dos próprios proprietários, dificultavam a organização 

camponesa, a exemplo da imprensa e do alto índice de analfabetismo camponês. 

                                            
10

 O engenho de Galiléia foi o espaço de nascimento das Ligas Camponesas, impulsionadas pelas diversas 
injustiças cometidas aos foreiros. A título de exemplo: com 149 famílias camponesas o engenho não possuía 
escolas e professores, pois essas políticas eram negadas pelas autoridades e negligenciadas pelo proprietário. 

 



74 

 

 A imprensa conservadora foi aliada dos latifundiários e passou muitos anos 

‘demoniando’ a imagem da Liga. Publicando registros e dando destaque a fatos 

deturpados.  Após o alastramento da organização, a imprensa não tinha como 

fantasiar e manchar os ideais dos camponeses. A resistência e as atitudes radicais 

da Liga a fizeram crescer além das fronteiras pernambucanas11. 

 

A compreensão do processo de formação e expansão nacional do 
movimento das Ligas Camponesas também tem que ser entendido, no seio 
da discussão sobre o caráter do capitalismo no Brasil, entre as diferentes 
tendências políticas da esquerda. Fundamentalmente, com a orientação do 
Partido Comunista do Brasil, havia sido criada em 1954, em São Paulo, a 
ULTAB - União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil - com a 
finalidade de coordenar as associações camponesas então existentes. Esta 
organização funcionava como instrumento de articulação e organização do 
Partido, na condução e unificação do processo de luta camponesa no seio 
da luta dos trabalhadores assalariados em geral no país. Este processo 
deveria caminhar no sentido da revolução democrático-burguesa, como 
etapa necessária para a revolução socialista. (OLIVEIRA, 2007, p.109). 

 

A emergência das Ligas Camponesas e suas demandas por uma Reforma 

Agrária transformadora surpreendeu o país e colocou os trabalhadores rurais no 

centro do cenário político. Neste meio tempo, culmina ‘o golpe’, período do ápice da 

organização camponesa. “O movimento militar de 64, que assumiu o controle do 

país, instaurou a perseguição e o desaparecimento das lideranças do movimento 

das Ligas Camponesas, e sua desarticulação foi inevitável”. (OLIVEIRA, 2007, p. 

110).  

 O regime ditatorial procurou ‘esfriar’ o crescimento dos movimentos sociais. 

Os movimentos sociais urbanos tiveram dificuldades de continuarem seu processo 

de luta, devido à grande repressão militar. No espaço rural não foi diferente. 

Aumentam as respostas de repressão e controle pelo Estado e muitas das 

ocupações de terras já realizadas tiveram que se dissolver, sendo devolvidas aos 

seus proprietários. 

A difusão da questão agrária e a possibilidade de uma reforma agrária que 

absorvesse pequenos produtores dividindo as terras em pequenos lotes atingiam os 

                                            
11 O analfabetismo dificultava o principal intuito político que era de propagar o conhecimento ontológico dos 

problemas e a percepção da necessidade da luta política. Desse modo, buscaram-se outras maneiras, além da 
linguagem escrita, de se chegar à realidade da maioria dos camponeses viram que o cancioneiro popular, o 
historiador e o poeta eram os veículos de informação e linguagem que perpetuavam-se de geração em geração 
na cultura daquele grupo. Estes foram os instrumentos utilizados para a propagação ideológica da luta política 
que quebrava o isolamento e o silêncio camponês. 
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interesses dos latifundiários – setor de domínio e poder, que levava este grupo a ser 

a maior parte da elite brasileira até a década de sessenta – tornou-se inadmissível o 

crescimento político deste movimento para esta elite. 

  

 
A estrutura e a composição política do Estado mudaria. Os grandes 
proprietários de terra e seus interesses passariam a ter uma participação 
política no Estado proporcional à sua importância demográfica e não mais 
artificialmente proporcional à descabida importância econômica e fundiária. 
Os trabalhadores rurais que nunca tiveram representação política, que 
sempre falaram através dos proprietários de terra, passariam a falar 
diretamente em seu próprio nome. O golpe foi, portanto, para evitar a 
chamada revolução agrária. (MARTINS, 1997, p.32). 
 

Com o Golpe de 64, o Estatuto da Terra foi o instrumento utilizado pelos 

militares a fim de amortecer as tensões do campo. Em um contexto social onde 

militantes camponeses eram perseguidos e ameaçados, precisando fugir, esse 

estatuto não era o refúgio camponês e sim mais uma ‘camuflagem’ do Estado. 

Enquanto houve ditadura militar no Brasil, não se viu a implantação prática deste 

estatuto. 

A partir do estatuto foram criados dois órgãos que seriam seus principais 

instrumentos de implementação: o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA e o 

Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário – INDA. Entretanto desde que 

formados, nunca apresentaram resultados significativos, isto porque foram marcados 

por corrupção, grilagem e venda de terras para estrangeiros, fatos conhecidos e 

evidenciados nacional e internacionalmente. 

  Em âmbito nacional fora criada a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 

para apurar as denúncias evidenciadas pela imprensa. O trabalho da CPI só 

confirmou, a partir de seu relatório, o envolvimento de funcionários, cartórios e 

particulares na venda de terras a estrangeiros. 

Com as denúncias comprovadas referentes a esses dois órgãos, estes se 

tornaram um único organismo como forma de melhorar a implementação da 

Reforma Agrária. Entretanto, como se pode facilmente deduzir, o aperfeiçoamento 

das ações de Reforma Agrária não fazia parte dos objetivos do Estado.  

 
Como não era real a intenção do governo militar do Marechal Castelo 
Branco de fazer a reforma agrária, quando assinou o Estatuto da Terra, 
parte de sua implementação foi sendo adiada. Por exemplo, o GERA 
(Grupo Interministerial de Trabalho sobre a Reforma Agrária) só foi criado 
em 1969, quando uma missão da FAO - Food Agricultural Organization, 
órgão da ONU — Organização das Nações Unidas, visitou o Brasil. Deste 
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encontro nasceu a sugestão de fusão do IBRA e do INDA em um único 
organismo para melhor implementar a reforma agrária. (OLIVEIRA, 2007, 
p.122). 

 
 

Dessa junção nasce o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA. A formação deste órgão gera, no Brasil, uma contrarreforma agrária. Na 

verdade, uma ‘mal-intencionada’ proposta de migração e/ ou propagação de um 

problema da região nordestina, para as regiões norte/nordeste. O Estado 

conservador a fim de não interferir na estrutura fundiária do nordeste, conduziu 

trabalhadores rurais e excedentes urbanos para a região amazônica. Com isso seu 

principal objetivo era obter mão de obra disponível a ser explorada pelos planos da 

‘Operação Amazônia’ (ação que visava à instalação de projetos agrominerais e 

agropecuários). Esta estratégia geopolítica de exploração e ocupação da Amazônia 

foi a alternativa dos militares para a ‘reforma agrária’ e o Programa de Integração 

Nacional – PIN, junto ao INCRA foram as peças deste jogo (OLIVEIRA, 2007) 

materializando, em verdade, a contrarreforma. 

 Estava claro que as estratégias tomadas pelos militares faziam a inserção do 

capital nas regiões amazônicas e ainda preservavam as estruturas de poder das 

elites nordestinas. Expulsando os trabalhadores nordestinos de suas terras, 

reduzindo ou atrasando os conflitos e tensões, as terras estariam livres para os 

investimentos de ‘novos’ capitais no antigo e atrasado latifúndio. 

 Entretanto, o projeto de colonização da Amazônia foi fadado ao fracasso, 

visto que a onda de crescimento econômico havia acabado. E, mais uma vez, os 

trabalhadores tiveram que deixar as terras de trabalho, para serem substituídos 

pelas agroindústrias que ali se instalavam, como também a formação de novos 

latifúndios nessas regiões.  

Grysnzpan (2007) chama atenção questionando como se formaram outros 

latifúndios, ao passo que o projeto era de colonização e partia de procedimentos 

legais de implementação do Estatuto da Terra, cuja proposta era de dividir em 

pequenas propriedades a extensão amazônica.  Todavia, acontece um movimento 

contrário e os latifúndios foram reproduzidos pelas apropriações ilegais, grilagem e a 

mais violenta forma de expropriação, a expulsão violenta de índios e posseiros de 

suas terras. Assim, essas regiões, na década de 1970, passaram a fazer parte da 
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arena de violentas disputas pela terra, tornando-se os posseiros seus principais 

protagonistas. 

Desta forma, o Golpe de Abril afirmou sua tendência de desenvolvimento 

econômico-social e político que acabou por modelar um novo país. Se desdobrou 

também na reprodução ampliada dos grandes e decisivos problemas estruturais da 

sociedade brasileira, inclusive o latifúndio.  

 
O desenvolvimento capitalista operava-se sem desvencilhar-se de formas 
econômico-sociais que a experiência histórica tinha demonstrado que lhe 
eram adversas; mais exatamente, o desenvolvimento capitalista 
redimensionava tais formas (por exemplo, o latifúndio), não as liquidava: 
refuncionalizava-se e as integrava a sua dinâmica. (NETTO, 1991, p. 18). 

 

 A conservação da origem dos problemas agrários – o latifúndio, mesmo que 

refuncionalizado pela reestruturação das relações capitalistas – só intensificou as 

contradições e desigualdades, tendo a classe trabalhadora, principalmente, que 

pagar por isso12.  

 
Passada a euforia inicial, muitos começaram a se dar conta de que os frutos 
do crescimento acelerado do período 1967/73 tinham beneficiado apenas 
uma minoria privilegiada. E, entre os que tinham sido penalizados, estavam 
os trabalhadores em geral, e, de modo particular, os trabalhadores rurais. 
(GRAZIANO, 1981, p.4). 

 

Por isso com a fragilização do poder militar reaparecem movimentos de lutas 

urbanas e rurais, a fim de combaterem a repressão e lutar pela resolução de seus 

problemas enquanto classe. 

Nesta conjuntura de prejuízos políticos, econômicos e sociais, além dos 

próprios trabalhadores rurais e dos militantes do Partido Comunista, outros aliados 

se uniram à luta pela terra e por melhores condições para a população do campo. A 

Igreja católica, que não pela primeira vez na história do Brasil se apresenta nesta 

conjuntura política, entretanto tem um papel diferente, pois se posiciona contra o 

regime militar e as desigualdades causadas pela concentração de terras.  

Essa nova roupagem da Igreja tinha influências externas e internas, visto que, 

“ela guardava relação com alterações mais amplas que vinham se operando desde a 

                                            
12

 Destaca-se a ressalva realizada por Santos (2012). A autora chama atenção da influência que a 
burguesia agrária possui no nível das decisões estatais, para que “as conquistas advindas da luta de 
classes no capitalismo, expressas por direitos civis, políticos e sociais, [tenham tardado] a alcançar os 
trabalhadores no campo no Brasil” (SANTOS, 2012, p. 106). E completo a afirmação arguindo a atual 
invisibilidade estatal na implementação desses direitos. 
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década de 1960, e que ganharam expressão na Conferência do Episcopado Latino-

Americano realizada em Medellín, na Colômbia, em 1968”. (GRYNSZPAN, 2007, p. 

332). Neste evento foi se firmando um setor da Igreja, os esquerdistas, com uma 

proposta de trabalho compromissada com os grupos pauperizados e com a missão 

de libertá-los da violência e opressão, a chamada Teoria da Libertação. Assim, 

 
 
alguns desses religiosos ficaram conhecidos nacionalmente por seus 
trabalhos, por suas denúncias e posturas favoráveis aos índios e posseiros. 
Foi desse trabalho que resultou a criação, em 1972, do Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), e em, 1975, da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), na linha de ação missionário da CNBB. Além disso,a Igreja passou a 
investir de modo sistemático em uma forma de ação comunitária, vista 
como, o melhor meio de consolidar sua ligação com setores populares, 
criando as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). (GRYNSZPAN, 2007, 
p.333).  

 

O III Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais expressou o debate que a 

CPT e grupos a ela ligados, defendiam: uma maior autonomia e liberdade para os 

trabalhadores questionando a exclusividade da representação sindical. Neste 

mesmo congresso, a questão agrária e a Reforma Agrária são discutidas de forma 

política, e esta última como condição necessária para a democracia a partir da 

construção dos sujeitos participativos e mobilizadores, sendo estes os próprios 

trabalhadores rurais. 

 

Abria-se aqui uma conjuntura em que as lutas no campo passaram a se 
intensificar e a se generalizar, envolvendo um número crescente de 
pessoas, permitindo a afirmação de novos atores, conformando um novo 
ciclo de grandes mobilizações, de fortes repercussões. Greves de 
trabalhadores rurais eclodiram no Nordeste e no sudeste, pequenos 
produtores do Sul organizaram protestos contra as políticas agrícolas e 
creditícias do governo, seringueiros do Norte opuseram-se à derrubada de 
seringais. Parte dessas lutas, é importante observar, tinha suas raízes nas 
próprias políticas de desenvolvimento implementadas pelo governo. Eram 
efeitos e reações a elas. (GRYSZPAN, 2007, p.335). 
 
 

A política desenvolvimentista não visava os melhores caminhos para 

amortecer as dificuldades dos trabalhadores. Aliás, tinha como princípio a imposição 

tecnológica, a desapropriação e a violência. E foi a partir da reprodução desses 

princípios que se desdobrou, enquanto resistência, o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra - MST. Em uma conjuntura de mobilizações pelos atores sociais 

do campo, no Sul do país, e apoiados pela Igreja, alguns moradores de regiões 

ribeirinhas são desapropriados de suas terras para as construções de barragens e 
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instalação de hidrelétricas. Lagos são formados e passam a inundar regiões que ora 

estavam habitadas por estes. 

Os trabalhadores não aceitaram a proposta de colonização e de transferência 

de populações. Desta forma, “agricultores expropriados pela construções de 

barragens, pela mecanização, pela concentração fundiária e pela própria 

fragmentação do patrimônio familiar passaram a reivindicar terras ali mesmo onde 

tradicionalmente habitavam”. (GRYNSZPAN, 2007, p. 336). Daí se reproduz no país 

um movimento de organização de luta pela Reforma Agrária, também mais incisivo, 

com a instalação de acampamentos de resistência e manifestações. Em síntese 

 
A partir dos anos 70, as ocupações com a instalação de acampamento 
foram retomadas no Rio Grande do Sul, no mesmo município de Ronda 
Alta, e se alastraram pelo estado. Foram organizadas por colonos e, ao se 
expandirem, apoiadas pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), vinculada à 
Igreja Católica. Esse núcleo criou, em 1984, o Movimento dos trabalhadores 
Rurais Sem Terra, o MST [...]. Em meados da década de 1980, graças a 
uma política de expansão e organização, há registros de ocupações em 
vários estados brasileiros. (SIGAUD, 2009, p. 54). 
 

  
 As reivindicações tomam outras proporções e se afirmam enquanto 

movimento social. Vários trabalhadores rurais de regiões diferentes do país passam 

a viver e se comprometer em lutas pela terra e por políticas sociais no campo. Além 

do MST, outros movimentos sociais se organizaram, a partir deste momento, em 

todo o país.  

 A ditadura militar chega ao fim em grande medida, pela influência das 

pressões e forças políticas da classe trabalhadora, urbana e rural. Quando a 

economia do país se fragiliza, conforma-se um campo propício para a propagação 

da insatisfação política e social vivida cotidianamente pelos trabalhadores. 

 Assim, como síntese de análise, percebe-se que as lutas da classe 

trabalhadora, seja a camponesa, seja a urbana são lutas contra as imposições do 

capital. Percebe-se ainda que a reprodução da questão agrária e da “questão social” 

são problemas inscritos na dinâmica capitalista e que só serão superados a partir da 

própria superação deste modo de produção. 

 Portanto, este capítulo teve o intuito de elucidar as novas relações entre 

questão agrária e “questão social” a partir da modernização conservadora no Brasil. 

A ditadura militar teve função específica neste processo em que o país, em nome de 

um acelerado crescimento econômico, responde duramente à classe trabalhadora 
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com repressão, rebaixamento dos salários e demissões e no campo, 

especificadamente, a expulsão de muitos trabalhadores e pequenos proprietários.  

A ditadura militar é sintoma de um processo maior de reformulações na 

divisão internacional do trabalho, impulsionada com financiamento econômico do 

hegemonismo norte-americano e com a propagação ideológica da contra revolução, 

assegurando a condição periférica do Brasil. (NETTO, 1991).  

A contra-revolução proporcionou a afirmação de um padrão de 

desenvolvimento econômico subalterno aos interesses capitalistas com seus 

representantes imperialistas. Ao mesmo tempo, a articulação de estruturas políticas 

conservadoras que excluíram, deste cenário, projetos nacional-populares ou de 

cunho comunista. Não só neste período específico, mas em vários outros, é próprio 

da formação social brasileira a exclusão das forças populares dos processos de 

decisão política (NETTO,1991). As classes dominantes nunca deixaram crescer as 

forças comprometidas com as lutas e os valores das classes subalternas no Brasil.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO 
 

 A pesquisa desenvolvida permite refletir algumas mediações da relação 

dialética existente entre a questão agrária e a “questão social”, levando em 

consideração que o intuito foi direcioná-la para além das aparências fenomênicas. 

Mesmo esta não sendo uma produção diretamente referida ao Serviço Social, no 

sentido de estudar seus fundamentos históricos e/ou metodológicos, interessa 

clarear mediações necessárias em suas relações com profissão.  

 Utiliza-se aqui este espaço, ‘à guisa de conclusão’, não para fazer uma 

síntese do exposto, mas para trazer algumas reflexões suscitadas indiretamente no 

decorrer do texto, mas consideradas essenciais para que se perceba a relação 

existente entre o objeto da pesquisa e os anseios da profissão. Retoma-se, deste 

modo, algo do que foi originalmente o conjunto de preocupações trazidas no início 

do mestrado objetivando destacar a importância do objeto para a atualidade 

profissional. 

 Salienta-se que as construções e relações do contexto agrário guardam 

características que devem ser reveladas no momento de pensar e propor ações do 

Serviço Social junto aos camponeses e seus movimentos políticos, tendo sido esta a 

motivação que esteve presente para a efetivação da pesquisa nestes termos.  

 Primeiro que, no decorrer do trabalho não se teve como pretensão definir, de 

forma rigorosa, os conceitos de questão agrária e “questão social” – até porque esta 

tarefa consistiria em reproduzir muito dos pensadores que discutem cientificamente 

estes processos sociais. O que se pretendeu aqui, entretanto, foi focalizar a relação 

existente entre elas como uma nova interlocução proposta, capaz de possibilitar 

respostas para intervenções profissionais. 

Tentou-se também fugir de ‘descrições’ das atuais manifestações da questão 

agrária, no intuito de se conhecer a essência dessas expressões para, assim, 

acrescentar à discussão aspectos referentes às suas origens, sua relação com a 

manutenção do latifúndio, o aprofundamento da desigualdade, as dificuldades sócio-

históricas para a reforma agrária no Brasil e a falta de visibilidade para a 

implementação de políticas sociais, no contexto agrário.  

Em suma, estudar algumas mediações constituintes da relação entre questão 

agrária e “questão social” torna-se essencial para um diálogo crítico do profissional 

que tem como uma de suas competências a postura crítica e, nesse sentido, precisa 
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estar atento à dinâmica histórica, política e econômica da sociedade. Primeiramente 

por ser a “questão social” 13 a base de surgimento do Serviço Social, inscrita na 

dinâmica capitalista mediatizada pela execução das políticas sociais. Assim, o 

profissional inserido nesta relação tem suas competências e habilidades 

estritamente ligadas ao enfrentamento de suas expressões e, por isso, exige-se uma 

apreensão crítica dos processos sociais, numa perspectiva de totalidade, sendo 

necessária a adoção de uma teoria social crítica (BRASIL, 1996) para que em suas 

intervenções busquem as determinações reais dos processos sociais. 

Relacionando-se a isso, a questão agrária que também é vista aqui como um 

fenômeno essencial para a profissão, por revelar sinais para se compreender as 

desigualdades que se apresentam tanto no espaço rural, quanto no urbano. 

Entretanto, o Serviço Social passa, ao longo de sua história, por dificuldades em 

reconhecer as particularidades da relação entre questão agrária e “questão social”. 

Sant’ana (2012) aponta que esta dificuldade pode ser atribuída aos limites na 

apropriação da teoria marxista, ao passo que banaliza, por vezes, o conceito de 

“questão social”, reduzindo-a aos problemas que se manifestam no cotidiano, 

retirando seu caráter histórico e político. 

 

[...] a questão agrária como particularidade da questão social situa-se no 
bojo da discussão da perspectiva de totalidade que o referencial marxiano 
pressupõe. É a partir do entendimento do real como totalidade complexa 
composta por determinações (Marx, 1982) que o profissional de Serviço 
Social poderá apreender a questão social em suas mediações concretas 
com a universalidade posta por este contexto social, as quais incluem 
particularidades e configurações que são geradas em diferentes espaços e 
resultantes dos embates dos diversos segmentos de classe, inclusive os 
decorrentes das relações de trabalho no meio rural. (SANT’ANA, 2012, p. 
151). 

  
 As possíveis limitações em compreender a relação descrita acima trazem 

alguns empecilhos – tanto para o profissional, quanto para aquele que será atendido 

pelo seu serviço. Isto porque o assistente social poderá negligenciar importantes 

mediações apresentadas na realidade, e não visualizá-las o contexto agrário 

tangenciadas pela relação capital/trabalho. 

                                            
13

 Mas um alerta é necessário, pois a profissão é “bombardeada” por estudos e significados sobre a “questão 
social”, que deturpam sua essência, ou seja, sua correlação com a contraditória relação capital/trabalho. Outros 
elementos se discutem sobre esta expressão, a exemplo de uma “nova questão social” – um discurso que 
dissocia sua gênese da processualidade contemporânea, atrelando ‘novas’ razões para a existência de suas 
atuais expressões. 
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 A dificuldade de se apreender a relação questão agrária e social tende a fazer 

muitos profissionais, em sua prática, não visibilizarem a particularidade camponesa. 

Isto, por sua vez, pode levá-lo a atuar na realidade tentando ‘urbanizar’ os usuários 

do serviço e, até mesmo, instalando como ‘modelo’ as práticas e projetos realizados 

no âmbito urbano, sem levar em conta a contextualização do espaço rural. Sendo 

que, com uma real apreensão desta ‘relação’, o profissional é capaz de subsidiar – a 

partir de produções sociais coletivas com a classe trabalhadora, e, neste caso 

específico, a camponesa – e organizar estratégias para efetivação dos direitos 

sociais. 

 Práticas contextualizadas pela realidade de intervenção são indicadas nas 

próprias diretrizes curriculares da área destes traçando um perfil da profissão. 

Recomenda-se a formação de um profissional atuante nas expressões da “questão 

social”, no contexto rural e urbano e que sua intervenção seja pautada na 

formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, cuja formação 

intelectual e cultural tenha uma amplitude generalista e crítica. (BRASIL, 1996). 

Como forma de elucidar a dificuldade de se estabelecer este perfil, se traz a 

pesquisa realizada por Lusa (2011)14, que retrata a percepção que algumas usuárias 

(mulheres, militantes e camponesas) possuem de assistentes sociais.  

 As mulheres camponesas relatam a não visualização de ações, por parte das 

assistentes sociais, que priorizem seus cotidianos, isto é, que considerem a 

realidade do espaço rural. Segundo estas, os assistentes sociais apresentam-se 

com insuficientes subsídios teóricos sobre o rural e sobre as pessoas que lá vivem e 

trabalham – fato que se desenha quando, por exemplo, os profissionais não sabem 

como dialogar com tais usuários e terminam direcionando seu atendimento apenas 

para práticas burocráticas.  

Nota-se na pesquisa, dois principais destaques. Por um lado, a insatisfação 

com a insípida relação que têm as usuárias com os profissionais e, por outro, o 

anseio pela aproximação do Serviço Social com as demandas dos sujeitos que 

vivem e trabalham no campo. Como se pode ver na fala a seguir: 

 

                                            
14

 Indicam-se os estudos, desta pesquisadora, para maiores discussões, sobre o espaço rural e o Serviço Social. 

Além do citado, encontra-se como tese de doutorado na PUC-SP, o relatório de pesquisa intitulado “A 
(in)visibilidade do Brasil rural no Serviço Social: o reconhecimento dos determinantes a partir da análise da 
mediação entre formação e o exercício profissional em Alagoas”, defendida em 2012 pela autora. 



84 

 

Na verdade, eu estava justamente pensando no significado da palavra 
'assistente', que é de 'assistir o social'. Então, eu penso que o papel seria 
justamente de alguém que acompanha a vida social da comunidade, do 
município e que ajuda a propor alternativas, contribuindo para um contexto 
em que todos sejam atores para a construção de espaços coletivos e de 
participação. Agora o que eu vejo, na verdade, é que as Assistentes Sociais, 
até então, com raras exceções, elas são engolidas pelas estruturas do 
governo e acabam sendo instrumentos eleitoreiros nos municípios. (LUSA, 
2011, p.322)

15
.  

 

 O depoimento, desta usuária, evidencia a fragilidade de apropriação, do 

profissional, no que se refere à particularidade rural. Fator este que deveria ser uma 

preocupação de toda a categoria, tendo em vista a afirmação das correntes críticas 

da profissão por uma intervenção voltada à defesa dos interesses da classe 

trabalhadora em prol de uma verdadeira democracia. 

O Serviço Social brasileiro contemporâneo apresenta uma feição 
acadêmico-profissional e social renovada, voltada à defesa do trabalho e 
dos trabalhadores, do amplo acesso a terra para a produção de meios de 
vida, ao compromisso com a afirmação da democracia, da liberdade, da 
igualdade e da justiça social no terreno da história. Nessa direção social, a 
luta pela afirmação dos direitos de cidadania, que reconheça as efetivas 
necessidades e interesses dos sujeitos sociais, é hoje fundamental como 
parte do processo de acumulação de forças em direção a uma forma de 
desenvolvimento social inclusiva para todos os indivíduos sociais. 
(IAMAMOTO, 2009, p.5). 

 
 

 Com a consolidação da profissão são ampliadas suas áreas de trabalho, 

inclusive, se tornando cada vez mais comum sua presença no contexto agrário. 

Estes profissionais podem ser contratados pelas agroindústrias, podem ser inseridos 

no Programa de Reforma Agrária (através do Instituto Nacional de Reforma Agrária - 

INCRA), pela via dos movimentos sociais, como também são chamados a 

implementar, de um modo geral, as políticas sociais em municípios de pequeno 

porte diante do processo de municipalização – talvez seja aqui que se concentra a 

maior parte dos assistentes sociais que atuam no espaço rural.  

 Logo, não há pretexto para a não visibilidade deste objeto e de suas 

expressões sociais na literatura do Serviço Social. Em face do exposto fica explícito 

o desafio coletivo de alterar este quadro e conferir à relação entre “questão social” e 

questão agrária maior destaque quantitativo e também qualitativo na produção de 

conhecimento da área. Sendo o Brasil um país com marcantes traços desta relação 

                                            
15

 Relato de trabalhadora rural, da cidade de Chapecó, entrevista realizada em setembro de 2009. 
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em sua constituição sócio-histórica, esta é uma tarefa para muitos ‘corações e 

cérebros’ e espera-se que a presente pesquisa tenha contribuído minimamente para 

atestar a sua urgência. 
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