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Resumo 

O trabalho faz uma breve análise do debate acerca da questão agrária brasileira nas obras de 
importantes pensadores brasileiros acerca do tema: Alberto Passos Guimarães, Caio Prado 
Júnior, Celso Furtado, Ignácio Rangel e Milton Santos, buscando estabelecer um diálogo entre 
as análises e categorias desses autores com o processo de constituição do Complexo 
Agroindustrial brasileiro e da incorporação da região Centro-Oeste do Brasil ao espaço 
econômico nacional entre as décadas de 1960 e 1980. Nesse período, fatores decisivos - 
urbanização, industrialização, pesquisas tecnológicas, políticas econômica e territorial - 
estiveram combinados de modo a possibilitar o estabelecimento de uma vocação agropecuária 
que articulou a região Centro-Oeste à divisão regional do trabalho e sua efetiva incorporação ao 
capitalismo brasileiro, colocando a questão agrária brasileira em novo patamar. 
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Abstract 

The paper gives a brief review of the debate about the Brazilian agrarian question in the works 
of important Brazilian thinkers on the subject: Alberto Passos Guimarães, Caio Prado Júnior, 
Celso Furtado, Ignacio Rangel and Milton Santos, seeking to establish a dialogue between the 
analyzes and categories of these with the process of constitution of the Brazilian Agroindustrial 
Complex and the incorporation of the Center-West into the national economic space between 
the 1960s and 1980s. In this period, decisive factors - urbanization, industrialization, 
technological research, economic and territorial policies - were combined and enabled the 
establishment of an agricultural and livestock vocation that articulated the Central-West region 
to theregional division of labor and its effective incorporation into Brazilian capitalism, placing 
the brazilian agrarian question on a new level. 
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1 Doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo 
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É fundamental a importância do papel da agropecuária no desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro, seja como vínculo com o mercado externo, com papel destacado 

na balança comercial e nas contas nacionais, seja como fornecedora de alimentos para o 

abastecimento da população ou como vetor de ocupação do território e produção de 

novos espaços econômicos. Na segunda metade do século XX, em especial entre as 

décadas de 1960 e 1980, foram articuladas políticas públicas setoriais, econômicas e 

regionais em torno do projeto de aceleração do processo de industrialização do país 

empreendido pelos governos militares. No campo, esse projeto se expressou através da 

internalização das inovações tecnológicas oriundas da “Revolução Verde”2 e 

consequente e integração intersetorial entre indústria e agricultura.  

Nesse sentido, o principal vetor de disseminação dessas inovações foi a adaptação 

das sementes de soja ao clima dos Cerrados, bem como a adaptação dos solos desse 

bioma ao plantio do grão, principais responsáveis pela incorporação da região Centro-

Oeste ao capitalismo brasileiro segundo o estabelecimento de uma “vocação 

agropecuária” para a região. Principal acontecimento do campo brasileiro na segunda 

metade do século XX, essa incorporação teve o ritmo e os moldes dados a partir das 

novas tecnologias agropecuárias e do domínio da propriedade capitalista da terra. Esse 

processo, marcado pela elevação da concentração fundiária, integrou agricultura e 

indústria e engendrou uma nova estrutura de classes, colocando a questão agrária 

brasileira em novos patamares sem que a pobreza e o atraso deixassem de ser traços 

marcantes do campo brasileiro. 

Por serem essas questões antigas e persistentes no campo brasileiro, há muito são 

objetos de estudo e investigação por intelectuais de diversas áreas do conhecimento. 

Neste trabalho pretende-se justamente fazer um levantamento do debate sobre a questão 

agrária entre 1940 e 2000 através das principais obras de Alberto Passos Guimarães, 

Caio Prado Júnior, Inácio Rangel, Celso Furtado e Milton Santos. Essa análise tem 

                                                           
2 No Brasil, como em outras partes do mundo ocorreu a adoção do modelo que ficou conhecido como 
“Revolução Verde”. Sob forte influência ideológica e política americana, este modelo foi proposto e 
implementado por instituições americanas e multilaterais (Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Banco 
Mundial e USAID) como sendo a forma de se salvar a agricultura dos países em desenvolvimento de uma 
suposta incapacidade de superar os obstáculos tecnológicos. Esse modelo veio de encontro aos interesses 
das multinacionais produtoras de insumos e equipamentos agrícolas, as quais determinaram os novos 
padrões tecnológicos e subordinaram os produtores. O modelo manteve intocados os principais problemas 
dos países em desenvolvimento: a concentração fundiária e as relações de produção arcaicas no campo. 
Assim, a “Revolução Verde” consistiu basicamente na difusão de pacotes tecnológicos capazes de 
aumentar a produção das grandes propriedades agrícolas, elevando a integração entre agricultura e 
indústria no processo produtivo da agricultura e do setor alimentício de forma geral 
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como objetivo qualificar a análise do processo de incorporação da fronteira agrícola da 

região Centro-Oeste ao espaço econômico nacional entre as décadas de 1960 e 1980 - 

principal acontecimento do campo brasileiro na segunda metade do século XX - 

localizando-o nas continuidades e rupturas características da história econômica 

brasileira cuja análise está presente nas obras desses autores. Pretende-se ainda verificar 

quais das categorias e métodos de tais autores, podem ser retrabalhados e processados 

para a compreensão do caso do Centro-Oeste. 

 

 

Alberto Passos Guimarães: latifúndio e feudalismo como marcas do campo 

brasileiro 

 

Militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro), Guimarães traçou uma 

perspectiva histórica da estrutura fundiária brasileira, apontando para um horizonte de 

destruição do latifúndio e triunfo das pautas populares. Sua análise está conectada ao 

debate político interno do PCB sobre qual a melhor estratégia para empreender uma 

revolução que acabasse com o poder do latifúndio. 

Em sua obra mais célebre: Quatro séculos de latifúndio, Guimarães coloca que o 

Brasil e o latifúndio nasceram juntos. O autor observou que, já no processo de 

implantação das capitânias hereditárias e concessão de sesmarias, determinou-se a 

forma de ocupação do território baseada na concentração de terras e em privilégios 

ligados ao latifúndio. Para Guimarães, o sistema econômico do período colonial era 

predominantemente feudal. Ou seja, para ele, o sistema de produção agroexportadora do 

Brasil colônia tinha como característica fundante a propriedade agrária feudal, sendo a 

terra o mais importante dos meios de produção. 

Nesse processo histórico, Guimarães enxergou a Lei de Terras de 1850 como um 

expediente da elite política brasileira para a manutenção de seus privilégios. Sua 

principal consequência foi acentuar as desigualdades históricas que permeiam a 

sociedade brasileira. Esse processo de manutenção do latifúndio e dos privilégios de 

seus proprietários seguiu durante o período republicano, no qual as elites agrárias 

passaram a controlar diretamente o poder político. Conforme o autor desenha sua 

sequência histórica, ele busca confirmar a tese segundo a qual o caráter feudal da 
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economia brasileira permeia a questão agrária e se manteve com a introdução do 

capitalismo no campo. 

Ao latifúndio açucareiro, ao latifúndio cafeeiro, ao latifúndio 
cacaueiro, incorpora-se agora o cada vez mais poderoso latifúndio 
pecuário. E todos eles reunidos, constituem o último reduto das 
sobrevivências coloniais e feudais que estrangulam o desenvolvimento 
da agricultura e da economia brasileira. Esse reduto tem sua base 
territorial nas regiões latifundiárias de Minas Gerais, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Alagoas, de onde também 
partem, não por acaso, os últimos estertores da desesperada e inútil 
resistência contra as reformas democráticas e contra o avanço da 
sociedade brasileira rumo ao progresso (GUIMARÃES, 1968, p. 1) 

 

Nesse sentido, a reforma agrária seria fundamental para atenuar os traços feudais 

da economia brasileira, já que eliminaria os privilégios relacionados à propriedade da 

terra e estimularia a permanência do homem trabalhador no campo. Ou seja, para 

Guimarães, o objetivo da reforma agrária seria eliminar o latifúndio e a estrutura 

baseada na monocultura, bem como práticas de exploração do trabalho semi-escravistas 

ou servis. Resolver a problemática agrária seria virar a página do passado feudal da 

economia brasileira. Para tanto, Guimarães propunha a formação uma frente única entre 

camponeses e trabalhadores urbanos, já que a introdução do capitalismo no campo, que 

se deu sem a eliminação dos privilégios e resquícios que o autor considera feudais, 

aproximou burguesia urbana e latifundiários. 

 

 

A questão agrária em Caio Prado Júnior: herança colonial e desigualdade no 

campo 

 

Dentre as contribuições de Caio Prado Júnior para a discussão a respeito da 

questão agrária brasileira, destaca-se a que talvez tenha sido mais paradigmática: a 

negação da existência de relações feudais do campo brasileiro. Diferentemente de 

Alberto Passos Guimarães, Caio Prado Júnior identificou nas diversas formas de mão de 

obra praticadas no meio rural brasileiro – desde a escravidão até a parceria - e no caráter 

eminentemente mercantil da agricultura nacional desde o Brasil colônia, elementos 

incompatíveis com os fundamentos econômicos do feudalismo. 

É a aplicação desse método na elaboração ou antes simples tentativa 
de justificação das teorias admitidas a priori, que dá entre outras 
instâncias na esdrúxula assimilação, a que já nos referimos da 
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economia agrária com o modelo dos países europeus. Transportou-se 
para cá, encaixando arbitrariamente e sem nenhum espírito crítico na 
evolução histórica brasileira, a situação da Europa egressa da Idade 
Média e do feudalismo cuja economia agrária, tão distinta da nossa, se 
caracterizava essencialmente pela presença de uma economia de 
classes camponesa, isto é, uma estrutura social de pequenos 
produtores individuais constituída de unidades familiares voltadas 
essencialmente para a produção de subsistência e onde o mercado 
representava o papel secundário e subsidiário (PRADO JÚNIOR, 
1966, p. 116-117) 

 

Militante do PCB, Caio Prado Jr. desenvolveu uma abordagem diversa daquela 

defendida por certos intelectuais do Partido Comunista Brasileiro, que acreditavam que 

o Brasil deveria passar por uma revolução democrático-burguesa, para eliminar os 

resquícios feudais de seu sistema socioeconômico. Em suas mais importantes obras: 

Formação do Brasil Contemporâneo, História Econômica do Brasil e A Revolução 

Brasileira, o autor defendeu que a economia agrária brasileira não se constituiu na base 

da produção individual, familiar ou ainda da ocupação parcelaria da terra, como na 

Europa. Aqui a economia agrária se estruturou na grande exploração agrícola voltada 

para o mercado. Nesse contexto, segundo o autor, não se constituiu uma economia e 

uma classe camponesa, mas uma estrutura com base em grandes unidades produtoras de 

mercadorias de exportação trabalhadas por escravos que, após a abolição da escravidão, 

converteram-se num enorme e empobrecido contingente de proletários rurais (PRADO 

JÚNIOR, 1966, p. 118). 

Os fatos históricos evidenciam isso claramente, a começar pela 
circunstância que, abolido o regime servil, o que sobrava de escravos 
no Brasil – na agricultura constituíam a maioria esmagadora dos 
trabalhadores, mas praticamente não existiam em outras atividades 
além dos serviços domésticos – se transformaram em assalariados, 
continuando empregados nos mesmos estabelecimentos rurais cujo 
ritmo produtivo e cuja estrutura econômica, que era a grande 
exploração agrária, não se modificaram essencialmente. Essa 
observação é particularmente importante porque lança grande luz 
sobre a evolução econômica e social brasileira mais recente. Evidencia 
desde logo o grande erro da hipótese a que já nos temos referido de 
uma fase “feudal” ou “semifeudal” de nossa história (...) (PRADO 
JÚNIOR, 1966, p. 148). 

 
 

A partir da negação da existência de traços feudais no campo brasileiro, Caio 

Prado concentra sua análise da questão agrária a partir de dois fatores principais: a 

concentração fundiária, que impede que a população rural consiga ter acesso livre a 
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terra, e à questão da ausência de legislação trabalhista, o que rebaixa os salários, piora 

as condições de vida e diminui os custos de produção dos grandes proprietários. 

Para Caio Prado Jr., a formação histórica brasileira era a responsável por esse 

cenário, pois, o passado colonial e o sentido da colonização permaneciam como fatores 

determinantes da debilidade das forças produtivas e da precariedade das relações de 

trabalho, principais componentes de nossa questão agrária. A colonização portuguesa na 

América constituiu-se num negócio baseado na grande produção agrícola de gêneros 

tropicais ao mercado externo. Para tanto, a empresa colonial teve como organização 

produtiva a grande propriedade monocultora, que utilizava como força de trabalho a 

mão de obra escrava africana (PRADO JÚNIOR,1966, p. 131-136). 

Para ele, essas três características fundamentais da grande exploração agrária 

colonial, bem como o caráter puramente mercantil da origem da economia brasileira, 

estruturada na base da produção para o atendimento de necessidades estranhas ao país 

se mantiveram profundamente arraigadas à estrutura agrária do país. Mantiveram-se a 

extensão das propriedades, e foi acentuada a concentração fundiária através da 

ampliação da grande exploração agroexportadora. O trabalho escravo foi abolido, mas 

deixou importantes traços nas relações de trabalho no campo.  

É certo que os proprietários rurais empregam eventualmente no Brasil 
processos e expedientes de natureza não econômica, e sim de 
subordinação pessoal na exploração de seus empregados, como sejam 
retenção por dívidas, o pagamento em vales (...) e assim outros 
processos (inclusive até sanções e punições corporais) que emprestam 
às relações de empregador e empregado nítidas cores de submissão 
pessoal e, portanto, estranhas ao capitalismo, que se apoia 
essencialmente na liberdade jurídica do trabalhador. (...). Esses 
remanescentes anacrônicos, contudo, não somente desnaturam a 
essência das relações de trabalho predominantes na agropecuária 
brasileira e o tipo de organização econômica, e sobretudo não 
desclassificam essa organização para um tipo “feudal” ou outro 
qualquer assemelhável, mais ainda reforçam muitas vezes a 
exploração comercial e capitalista da agropecuária, pois tendem a 
reduzir a remuneração do trabalhador e, em consequência, acrescer a 
mais-valia e a rentabilidade da empresa (PRADO JÚNIOR, 1966, p. 
162-163).  

 
 

Ou seja, a enorme exploração, e conseqüente miséria material e cultural foram 

processadas pelo capitalismo brasileiro, contribuindo para o processo de acumulação 

primitiva e ampliada de seus empreendimentos: 

É também certo que a abolição não eliminou desde logo, pelo menos 
em alguns lugares, acentuados traços escravistas que permanecem de 
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fato à margem do regime legal de trabalho livre. Mas essas 
sobrevivências escravistas (que são frequentemente apontadas pelos 
teóricos do feudalismo brasileiro como “restos semifeudais”) longe de 
constituírem obstáculo ao progresso e desenvolvimento do 
capitalismo, lhe têm sido altamente favoráveis, pois contribuem para a 
compressão da remuneração do trabalhador, ampliando com isso a 
parte da mais-valia e favorecendo por conseguinte a acumulação 
capitalista (PRADO JÚNIOR, 1966, p. 150). 

 

Isso significa dizer que o caráter da exploração agrária, baseada na produção em 

larga escala de produtos de grande apreciação no mercado externo com base em formas 

não capitalistas de exploração do trabalho prevaleceu, ainda que sob nova conjuntura 

histórica. Não obstante a permanência de um significativo atraso do ponto de vista das 

relações sociais, é claro o êxito comercial desse modelo e a superação de seu 

“arcaísmo” tecnológico em vários setores, quando se observa o aumento da 

produtividade e das receitas geradas pelo comércio de gêneros agrícolas no exterior com 

a introdução de inovações tecnológicas essencialmente industriais em seu processo 

produtivo a partir principalmente da década de 1970, período posterior às análises de 

Caio Prado. Vale destacar que esses resultados comerciais passaram a fornecer as bases 

para a industrialização no século XX. Os bens importados, como maquinaria e insumos 

para a indústria, foram bancados pelas divisas geradas no comércio internacional, tendo 

o próprio Estado muitas vezes3 estimulado essa dinâmica de forma intencional. 

Tendo em vista que a organização produtiva no campo deu-se através da grande 

propriedade capitalista monocultora voltada a atender necessidades estranhas à maior 

parte da população, a organização da sociedade acabou se dando basicamente através de 

uma divisão entre duas classes sociais com interesses conflitantes conforme suas 

posições em relação às atividades agrárias: a dos grandes proprietários e a dos 

trabalhadores.  

Os grandes proprietários e fazendeiros, lavradores embora, são antes 
de tudo homens de negócio para quem a utilização da terra constitui 
um negócio como outro qualquer (...). Do outro lado, para os 
trabalhadores rurais, para a massa camponesa de proprietários ou não, 
a terra e as atividades que nela se exercem constituem a única fonte de 
subsistência para eles acessível (PRADO JÚNIOR, 2000, p.22). 

 
 

                                                           
3No PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo), de 1964, bem como no I e no II PND foi 
estabelecida como meta a diversificação e aumento das exportações agrícolas como forma de se conseguir 
as receitas necessárias para se completar o processo de industrialização brasileiro. 
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Nesse cenário, a exploração do trabalho por parte dos grandes proprietários 

passou a ser a característica mais marcante da dinâmica de relações entre as duas 

classes, sendo que a elevada concentração fundiária se consolidou como alicerce 

principal dessa dinâmica. Isso porque ela atua de forma determinante na oferta e 

demanda de trabalho no campo, dando imensa vantagem aos demandantes do trabalho 

rural. Isso sem falar no agravante de que os grandes proprietários não só possuíam a 

maior parte das terras como também as de melhor qualidade, destinadas, 

prioritariamente, a produção de gêneros de alto valor comercial, sendo a produção 

alimentícia um setor inorgânico e secundário (PRADO JÚNIOR, 2000, p. 15-17). 

Para Caio Prado Júnior a latente contradição entre as lavouras exportadoras e a 

produção alimentícia - desempenho formidável das lavouras comerciais e seus elevados 

saldos positivos na balança comercial nos momentos de alta dos preços e da demanda 

internacionais contrastando com um cenário de fome, cuja maior intensidade é 

verificada no meio rural - é característica intrínseca à estrutura agrária brasileira, cuja 

superação passa pela ascensão social e material do trabalhador, condição primordial 

para constituição de um sólido mercado interno, requisito básico de um país que se 

pretende Nação. Para tanto, a questão agrária teria papel fundamental, já que o campo 

concentrava as principais contradições herdadas do passado colonial. 

(...) o que ficou dito já nos serve para situar a questão agrária 
brasileira, e colocá-la em seus devidos termos, que vêm a ser, em 
primeiro e principal lugar, a relação de efeito e causa entre a miséria 
da população rural brasileira e o tipo da estrutura agrária do país, cujo 
traço principal consiste na acentuada concentração da propriedade 
fundiária (PRADO JÚNIOR, 2000, p 18). 
 

Vale notar que, ao definir a eliminação dos aspectos negativos da grande 

exploração do trabalho rural como primordial para o enfrentamento da questão agrária, 

Caio Prado não propunha a destruição da grande exploração rural, afirmando inclusive 

que essa não era a principal reivindicação dos trabalhadores rurais, tendo em vista o fato 

de a maior parte da população rural brasileira não ter sido constituída de camponeses 

(PRADO JÚNIOR, 1966, p. 221). 

Daí decorrem a posição específica do trabalhador e, pois, as suas 
reações psicológicas, reivindicações e ação. (...). Não lhe ocorre, 
essencialmente, e na generalidade dos casos, modificar seu estatuto 
econômico, Isto é passar de trabalhador entrosado num conjunto 
orgânico, que é a grande exploração – situação essa a que se 
condicionou através de gerações sucessivas -, passar daí a produtor 
autônomo, o que exigiria a transformação fundamental da estrutura de 
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produção em que se acha entrosado, bem como de suas próprias 
relações e métodos de trabalho. Faltar-lhe-iam (...) tradição cultural, 
conhecimentos, experiência, iniciativa, já para não falar em recursos 
materiais (PRADO JÚNIOR, 1966, p. 223) 

 

Suas propostas de ações para a resolução da questão agrária seguiram dois eixos 

estratégicos: o primeiro era fortalecer a posição do trabalhador agrícola frente ao 

latifundiário, o que incluía a modernização da produção agrícola e a extensão da 

legislação social trabalhista para o campo, assegurando proteção legal a esses 

trabalhadores. O segundo era desconcentração da propriedade fundiária, possibilitando 

o acesso à terra por trabalhadores capacitados e dispostos a gerir uma pequena produção 

(PRADO JR., 2000, p.156)  

Para Prado Júnior, a regulamentação dos direitos trabalhistas no campo, e o 

consequente aumento salarial, também estimulariam o avanço técnico da produção 

agropecuária, com o intuito de se diminuir os gastos com mão de obra através da 

substituição de trabalhadores por métodos e técnicas modernos e do aumento da 

produtividade. Outro efeito da maior regulamentação do trabalho no campo seria a 

maior fixação do trabalhador rural no campo, o que faria com que a oferta de mão de 

obra no comércio e na indústria tivesse um crescimento menor, elevando o nível de 

salários de forma geral e melhorando os padrões materiais e sociais da classe 

trabalhadora como um todo (PRADO JÚNIOR, 2000, p.154-155).  

Além disso, uma legislação efetiva para o trabalho rural seria um fator de estímulo 

à desconcentração fundiária, pois, as propriedades pouco eficientes, cuja viabilidade 

dependesse da super exploração do trabalhador, não suportariam a elevação dos salários 

e seriam colocadas à venda. Aí então, o Estado deveria agir através de políticas agrárias 

que objetivassem o desmembramento e efetiva utilização, sob outras formas, das 

grandes propriedades menos produtivas. O autor considera ainda que, em decorrência 

do aumento da oferta de terras de fazendas falidas, tornaria seu valor mais acessível, de 

modo que o governo poderia comprar e repassar essas terras a pequenos agricultores 

que não dispusessem desse bem (PRADO JÚNIOR, 2000, p.156-157). 

Prado Júnior também fez referência à utilização da terra como reserva 

patrimonial, ou seja, no investimento de recursos financeiros na compra de propriedades 

improdutivas com fins especulativos. Para ele, a elevação da carga tributária ajudaria a 

desestimular essa prática que é uma das principais marcas da estrutura fundiária 

brasileira.  
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(...) a tributação (...) faria afluir para o mercado imobiliário grande 
massa de propriedades e áreas à venda, o que naturalmente provocaria 
a baixa de preços (...) e facilitaria grandemente a efetivação da medida 
principal com que se há de contar para a realização da reforma agrária, 
e que vem a ser a sua desapropriação para o fim de loteamento e 
transferência da terra para pequenos proprietários (PRADO JR., 2000, 
p. 114) 

 

Caio Prado Júnior alertou que o caminho para alcançar o equilíbrio nas relações 

entre capital e trabalho, a modernização da produção agrícola, e a facilitação no acesso à 

terra passa por mudanças profundas nos alicerces da economia agrária brasileira, 

mudanças essas que dependeriam de um amplo movimento social reivindicatório que 

não ocorreu:  

Há mais contudo, pois uma reforma dessa natureza e profundidade 
que significaria uma transformação completa da estrutura e 
organização dos principais setores da nossa economia agrária, não é 
possível realizar-se senão como resultado de um amplo movimento 
social reivindicatório. Sem uma base social dessa ordem, não se pode 
esperar, a não ser em fantasia longinquamente afastada da vida real e 
concreta, a efetivação de tamanho vulto e alcance econômico e social 
(PRADO JÚNIOR, 2000, p. 150). 

 

As propostas de Caio Prado, cujos objetivos eram resgatar da miséria e da 

precariedade nas relações de trabalho os trabalhadores rurais, aumentar a produção 

voltada ao abastecimento interno e às necessidades do povo, bem como fortalecer o 

mercado interno e o Brasil enquanto Nação não tiveram espaço na agenda política e 

econômica do país. Triunfou o projeto de economia agrícola e de Nação orientado pela 

elevação da produção e da produtividade através da disseminação de inovações 

tecnológicas sem a correspondente modernização nas relações sociais de produção no 

campo e sem as necessárias correções nas distorções da estrutura fundiária. Ao contrário 

do que defendeu Caio Prado, a modernização tecnológica da agricultura brasileira não 

ocorreu por expressiva melhora das condições e relações de trabalho no campo que, 

apesar de avanços oriundos do Estatuto do Trabalhador Rural e do aceso à 

aposentadoria rural, adentraram o século XXI ainda marcadas taxa de informalidade4 

maior e rendimento médio menor que os observados no meio urbano. Incentivadas e 

amparadas pelo Estado, principalmente através da EMBRAPA, as inovações da 

Revolução Verde foram amplamente disseminadas na agropecuária brasileira e 
                                                           
4 Na agricultura, a taxa de informalidade ultrapassou os 59% em 2013, superando a média nacional de 
41%. O rendimento médio do trabalhador rural no mesmo ano, R$ 550,também ficou bastante aquém do 
índice geral, R$ 1908 (DIEESE, 2013) 
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lograram êxito em aumentar a produção e a produtividade, mantendo intocada a questão 

fundiária. 

 

 

Celso Furtado e a questão agrária: um itinerário para a Industrialização 

 

Em Análise do “Modelo” brasileiro, Celso Furtado aprofundou sua análise sobre 

a questão agrária brasileira relacionando-a com aquilo que para o autor era um dos 

principais requisitos ao desenvolvimento econômico do país: a industrialização. Assim, 

a questão vem à tona conforme sua funcionalidade para a oferta de bens requeridos pelo 

avanço da urbanização e pelo crescimento industrial. Assim como Prado Júnior, Furtado 

também refletiu sobre as condições de vida da população rural, considerando que a 

pobreza no campo tem influência nos baixos salários nos centros urbanos e no 

enfraquecimento do mercado interno. 

Celso Furtado considerava que o crescimento extensivo da produção supria a 

oferta de bens agrícolas no Brasil, a chamada agricultura itinerante. Dessa forma, o 

crescimento extensivo da produção era a forma mais viável de se aumentar a produção 

dentro da estrutura agrária perpetrada ao longo da história do Brasil. Nessa estrutura, a 

terra é extremamente concentrada nas mãos de uma pequena elite, de modo que a massa 

rural não tem alternativas, senão vender sua força de trabalho aos empreendimentos 

agrícolas (FURTADO, 1972, p.106). 

Furtado trabalhou com a ideia de que a estrutura produtiva no campo submetia os 

trabalhadores rurais às formas mais precárias de sobrevivência e se utilizava de práticas 

de exploração predatória dos recursos naturais. Furtado relaciona essa característica ao 

avanço constante da fronteira agrícola, explicitando que o trato rudimentar em relação à 

natureza leva a uma constante busca por novos solos, característica da agricultura 

itinerante. Em suma, a precariedade do trabalho e a oferta abundante de solos faziam 

com que esse modelo estivesse preparado para momentos de aumento da demanda por 

produtos agrícolas nas cidades e no exterior. 

Assim como Prado Júnior, Furtado considerou que a concentração fundiária era 

determinante para o péssimo padrão devida da massa rural, para a oferta de produtos 

agrícolas, e para o achatamento dos salários dos trabalhadores urbanos, sendo que 
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concentração e fundiária e pobreza rural retroalimentavam-se gerando um desestímulo 

consistente à melhora técnica, perpetuando o atraso tecnológico da produção agrícola.  

Em face dessa abundância de recursos, a extrema concentração da 
propriedade da terra permite à empresa agro-mercantil impor à 
população rural salários ínfimos; por outro lado, o baixo custo da mão 
de obra transforma-se em barreira à penetração do progresso técnico 
(FURTADO, 1972, p.119). 

 
 

Além disso, os baixos níveis de vida no campo impedem a realização do “anel 

feedback”5, de modo que seria urgente a racionalização da estrutura agrária como 

forma de quebrar este ciclo. Não obstante, Furtado faz uma análise dos fluxos de renda 

da atividade agrícola de modo a avaliar qual seria o melhor momento para a 

reestruturação do setor rural. Para ele, esse momento seriam os tempos de rápida 

expansão econômica no setor urbano. 

 

Não se deve esquecer, entretanto, que, se o aumento de produtividade 
é acompanhado de uma redistribuição da renda agrícola em benefício 
da massa rural, o consumo adicional desta absorverá parte 
significativa do aumento da produção. Contudo, nunca se insistirá 
demais sobre o fato de que a reconstrução do setor agrícola só é viável 
se o setor urbano estiver em rápida expansão. No Brasil essa expansão 
deveria ser acompanhada de um aumento relativo da massa salarial 
dos grupos de baixa rendas. Por último, caberia considerar a 
possibilidade de exportações subsidiadas de certos produtos, a fim de 
regularizar o escoamento das safras e evitar a deterioração ocasional 
dos preços relativos do setor agrícola (FURTADO, 1972, p. 121). 

 

 Para Furtado, a ruptura da concentração fundiária possibilitaria uma abertura 

para a modernização do campo e garantiria a viabilidade do sistema de pequenas 

propriedades, com aumento da capacidade produtiva, melhoria no trato com a natureza e 

das condições de vida da população rural. A proposta central de Furtado era colocar a 

resolução da questão agrária em condição de centralidade na constituição da Nação. 

Assim sendo, a questão agrária teria importância central no processo de 

desenvolvimento, pois, ela estava na base dos problemas relativos ao mundo do trabalho 

urbano. Na mesma linha de Caio Prado, Furtado considerou que ao equilibrar oferta e 

                                                           
5O referido mecanismo funcionava a partir de automatismos internos do sistema econômico, que lhe 
garantiam o funcionamento e a expansão. De acordo com esse anel, a uma expansão da produção 
correspondia uma elevação nos custos da indústria, que por sua vez determinava o crescimento da massa 
salarial, acarretando o aumento da demanda por bens finais, o que, por fim, ocasionava uma nova 
expansão da produção. Num país subdesenvolvido, essa ordenação de eventos econômicos não ocorre 
(FURTADO, 1972, p.11). 
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demanda de mão de obra, haveria mais estímulos à modernização tecnológica, o que 

aumentaria a produtividade e eliminaria entraves ao suprimento da demanda por 

alimentos e matéria-prima. Nesse contexto, a maior massa de salários na economia, os 

estímulos à modernização tecnológica e o fornecimento mais barato de matérias-primas 

serviriam também como alavancas da demanda por bens industriais e, por consequência, 

para o mercado interno como um todo.  

(...) toda verdadeira solução passará necessariamente por uma 
reorganização da agricultura brasileira, ou seja, pela eliminação da 
tutela que a empresa agro-mercantil exerce sobre a massa da 
população rural. Somente assim será possível elevar o nível de vida 
dessa população e abrir a porta à penetração do progresso técnico. (...). 
Trata-se, em síntese, de reestruturar a economia agrícola de forma a 
dota-la de um sistema de decisões capaz de tornar compatíveis os 
seguintes objetivos: a) assegurar a expansão da produção, b) criar 
novos empregos, c) melhorar progressivamente o nível técnico e d) 
assegurar a elevação do nível de vida da população rural em função do 
aumento da produtividade (FURTADO, 1972, p. 120-121). 
 

 Para a introdução efetiva do progresso técnico, Furtado considerou que seria 

necessário romper com a estrutura montada pela empresa agro-mercantil, baseada na 

expansão extensiva da terra e na concentração fundiária, que segundo ele inviabilizavam 

a modernização da agropecuária. Para tanto, o acesso à terra pelos trabalhadores 

cumpriria papel fundamental, já que reduziria a oferta de mão de obra e aumentaria os 

salários, estimulando a busca por maior produtividade e exploração intensiva das terras. 

Para Furtado, a concentração fundiária e a forte ocorrência de um padrão especulativo 

de uso da terra têm impactos também na questão inflacionária, já que, para ele, tais 

fatores comprometeriam a oferta de alimentos, pesando decisivamente nos índices de 

inflação (FURTADO, 1972, p. 122-127). 

 Assim como as propostas de Caio Prado Júnior para a superação da questão 

agrária, as de Celso Furtado buscavam o fortalecimento do mercado interno e 

dependiam claramente de uma reorientação e mudanças profundas no modelo de 

desenvolvimento econômico brasileiro. Tais mudanças, bem como a mobilização e a 

base social necessárias para sua efetivação não ocorreram com a intensidade necessária 

para derrotar os fortes interesses ligados ao latifúndio agrícola. 

 

 

Inácio Rangel: a questão agrária como obstáculo ao desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil 
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Ignácio Rangel concebeu a questão agrária a partir das suas funções no processo 

de acumulação de capital. Para tanto, o autor analisou as relações entre campo e 

indústria no processo de modernização capitalista e mostrou como a crise agrária era a 

base das dificuldades econômica e sociais do país. Para ele, havia no Brasil uma crise 

agrária expressa essencialmente por dois problemas: superprodução e superpopulação 

rural, na qual a produtividade do trabalho na agricultura desenvolvia-se em ritmo 

superior ao necessário com o duplo resultado de excedentes agrícolas e demográficos, 

sendo os últimos transformados em desemprego urbano através do êxodo rural. Esse 

processo aumentaria a taxa de exploração do trabalho, possibilitando o processo de 

industrialização sem reforma agrária até o limite de uma crise de superacumulação 

(RANGEL, 1963, p. 27-37). 

Nessa lógica, Rangel definiu um modelo que o setor agropecuário deveria cumprir 

duas funções: suprir o sistema econômico e seu comércio exterior dos bens agrícolas 

necessários para seu pleno funcionamento e liberar ou reter mão de obra conforme as 

flutuações econômicas da agricultura e dos demais setores do sistema econômico 

(RANGEL, 2005, v.2, p. 67). 

A industrialização, ao aumentar a demanda por alimentos e matérias primas e 

demandar divisas internacionais para a expansão de seu desenvolvimento, reconfigurou 

as exigências colocadas ao campo, de modo que, para atender a tais exigências seria 

necessário um aumento da produção e da produtividade rurais. Para alcançar esse 

objetivo, a penetração das formas capitalistas de produção na agricultura estimulou a 

eliminação crescente das atividades secundárias e terciárias realizadas pelo homem do 

campo no setor feudal6, como transformação dos gêneros agrícolas, transporte, 

construção de casas e outras atividades de apoio a atividade agrícola, cuja realização 

desviava recursos humanos, materiais e tempo daquela que deveria ser a finalidade da 

                                                           
6Apesar de se utilizar do termo “feudal”, Ignácio Rangel não comungava com a ideia pecebista que 
relacionava a questão agrária brasileira com a superação de relações feudais no campo. Segundo Rangel, 
o latifúndio brasileiro era caracterizado por formas arcaicas de organização e produção do ponto de vista 
interno, embora tivesse seu lado moderno nas relações com o mercado externo: “É que a agricultura 
brasileira não é um edifício homogeneamente arcaico. Por um lado, o latifúndio que surgiu da primitiva 
fazenda de escravos, embora caracterizado, a princípio, do ponto de vista interno, por relações de tipo 
nitidamente feudal, isto é, arcaico, para as presentes condições gerais da economia do país, teve sempre, e 
tem, cada vez mais, um lado moderno, visto que em suas relações com o resto da economia, comporta-se 
como uma empresa comercial, submetida às normas jurídicas correspondentes” (RANGEL, 2005, v.2, p. 
33). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A questão agrária brasileira na obra dos grandes pensadores do século XX e a fronteira 

agrícola do Centro-Oeste: as possibilidades de debate e interlocução 

 

 

15 

agricultura: produzir gêneros primários em escala suficiente para a alimentação humana, 

para o suprimento de matérias primas para as indústrias e para o comercio exterior. 

Nesse processo de contínua especialização, a função de mecanismo regulador do 

mercado de trabalho do setor agrícola, absorvendo ou retendo mão de obra de acordo 

com as necessidades do sistema econômico ficou comprometida em razão da elevada 

concentração fundiária impedir o acesso a terra por parte dos trabalhadores que 

perderam suas funções no campo. Conforme as relações capitalistas penetraram no 

campo e estimularam a especialização nas atividades primárias, muitos trabalhadores 

perderam suas posições e migravam para os centros urbanos, desequilibrando o mercado 

de trabalho urbano-industrial.  

Essa realidade acarretava um duplo desequilíbrio à economia brasileira: 

superpopulação de trabalhadores que migravam para as cidades, e superprodução na 

agricultura, causada pela especialização nas atividades rurais, que derrubava os preços 

dos gêneros agrícolas e gerava desequilíbrios no comércio internacional: 

 

Os problemas próprios ou propriamente agrários da presente crise 
agrária brasileira são as anomalias concomitantes, verso e reverso da 
mesma medalha, da superprodução agrícola e da superpopulação rural, 
desdobrando-se, a primeira, nos constantes problemas do comércio 
exterior e a segunda, em desemprego urbano (RANGEL, 2005, v.2, p. 
42). 
 

Esses eram os problemas que Rangel chamava de “propriamente agrários”. Além 

deles, havia os “impropriamente agrários”: altos preços de certos bens agrícolas em 

razão das estruturas oligopolizadas de comercialização desses bens e escassez sazonal 

de mão de obra nas atividades agrícolas organizadas como a monocultura. O primeiro 

tinha origem no seu sistema de comercialização, organizado em monopólios e 

monopsônios, que controlavam a compra e a venda desses bens. O segundo se originava 

no êxodo rural, já que a expulsão de trabalhadores do campo levava a uma escassez de 

mão de obra nos períodos de maior necessidade. Além disso, o alto preço da terra 

agravava a situação no campo, já que o aumento do valor da terra se devia 

principalmente à procura especulativa pela propriedade da terra, em especial contra a 

corrosão do valor da moeda em tempos de inflação elevada (RANGEL, 2005, v.2, p. 90-

95). 

Para Rangel, tais problemas ocorriam porque a industrialização se deu sem 

alteração da estrutura agrária, através de um pacto de poder entre o latifúndio e o capital 
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industrial. A correlação de forças políticas que tomou o poder a partir de 1930 tinha 

como classe hegemônica o latifúndio, que só abriu espaço para o desenvolvimento 

industrial, em razão dele criar condições para o surgimento de um mercado interno para 

os produtos agrícolas em substituição ao mercado externo, bem como produzir bens 

necessários para o setor agrícola, cuja importação encontrava crescentes dificuldades. 

Para Rangel, o capital industrial era sócio menor do latifúndio no comando do país a 

partir de 1930 (RANGEL, 1963, p 32). 

Nesse contexto, a incapacidade de importação de bens industrializados foi 

fundamental para o processo de industrialização, pois criou um cenário favorável que 

esses bens fossem produzidos internamente. Ainda que o consumo interno estivesse em 

um momento de declínio, a incapacidade de importar criava demanda garantida para os 

bens produzidos internamente, um estímulo ímpar ao processo de industrialização. Essa 

conjuntura extremamente favorável teria dispensado a realização de uma reforma 

agrária para a constituição do mercado interno (RANGEL, 1963, p. 34-35).  

Apesar de inicialmente possibilitar um aumento da taxa de exploração de modo a 

garantir capitais para o investimento industrial, conforme o processo de industrialização 

avançou e o suprimento da demanda criada pelas condições adversas criadas pela crise 

de 29 se completou, o sistema começou a dar sinais de tendências recessivas, 

determinadas pelo menor crescimento da demanda em relação ao ritmo de acumulação.  

Rangel atribuiu esse descompasso à ocorrência de crises políticas e sociais, já que, 

para ele, a taxa de exploração e a propensão a consumir são inversamente proporcionais: 

O capitalismo brasileiro recruta a sua mão de obra num mercado 
convulsionado por todas essas manifestações da crise agrária, isto é, 
do processo de desagregação da velha estrutura agrária (feudal) e de 
sua conversão na nova estrutura agrária (capitalista). (...) Em síntese, o 
capitalismo brasileiro se desenvolve nas condições de um exército 
industrial de reserva exorbitante, cujo efeito é elevar a taxa de 
exploração do sistema (RANGEL, 1963, p. 28). 

 
 

Como a superpopulação rural era um dos problemas propriamente agrários, sua 

resolução passava necessariamente por mudanças na estrutura agrária, o que 

dificilmente aconteceria em um contexto de manutenção do latifúndio como força 

política dominante. Sendo assim, a solução possível para esse problema passava por 

uma intervenção no mercado de trabalho com vistas a minimizar o problema da 

escassez sazonal de mão de obra.  
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Para tanto, Rangel propõe a criação de pequenas propriedades fora das terras da 

grande fazenda capitalista, nas quais o assalariado agrícola, em especial os 

trabalhadores temporários, tenham assegurado o emprego produtivo quando não estão 

trabalhando na agricultura capitalista. Essa medida fixaria a população rural na terra 

mesmo nos períodos de menor demanda por mão de obra no campo, impedindo um 

grande fluxo de trabalhadores para os centros urbanos. Vale notar que essa sugestão 

guarda similaridades com a abordagem de Caio Prado em relação à questão da mão de 

obra no campo e os impactos da migração dos trabalhadores rurais para as cidades 

(RANGEL, 2005, v.2, p. 67-69). 

O segundo problema era o alto preço de certos bens agrícolas, oriunda da forma 

pela qual era realizada a comercialização de tais produtos. Para Rangel, esse era um 

setor propagador de inflação, responsável por parte importante das altas constantes de 

preços. O autor acreditava que os impulsos inflacionários originam-se dos setores que 

produzem bens inelásticos7 à variação dos preços e nos quais havia tendências à 

cartelização tanto na compra dos gêneros dos produtores como na revenda aos 

consumidores. Diferentemente de Celso Furtado, que relacionava a concentração 

fundiária e a baixa produtividade do latifúndio brasileiro ao elevado preço dos 

alimentos, Rangel relacionava tal fenômeno a características monopolísticas do setor de 

comércio dos bens agrícolas, o qual, dependendo do maior ou menor grau de 

cartelização e da maior ou menor elasticidade-preço da procura dos seus produtos, 

torna-se centros irradiadores de elevação autônoma dos preços. 

Para manter suas compras de alimentos, os trabalhadores deixam de consumir 

outros produtos. Assim, os estoques das indústrias elevam-se aumentando a falta de 

recursos financeiros, o que faria essas empresas recorrerem ao sistema bancário: 

 

  A retenção de estoques, no plano da empresa, implica numa 
série de modificações de sua equação econômico financeira. Com 
efeito, cresce o realizável da firma, à custa do seu disponível, isto é, 
da caixa e dos depósitos bancários. (...). Isso, não obstante, vai afetar 
negativamente o equilíbrio da caixa do sistema bancário, movimento 
esse que, direta ou indiretamente, se vai exprimir como problema de 
caixa do Banco do Brasil. É para socorrer o caixa do banco que o 
governo emite, o que quer dizer que a inflação não se gera no nível do 
orçamento da União, uma vez que tem origem no bojo da economia, 
pó refeito de movimentos autônomos da empresa privada (RANGEL, 
1963, p. 9). 

                                                           
7  Os gêneros alimentícios são essenciais para a reprodução da classe trabalhadora, ou seja, apesar dos 
aumentos nos preços a demanda por tais bens permanece constante. 
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Para resolver o problema inflacionário na raiz, ou seja, no problema da 

comercialização agrícola, Rangel propunha o fortalecimento da posição do agricultor 

em relação aos grupos que controlavam o comércio de bens agrícolas, organizados em 

oligopsônios. Para tanto, sugeria uma política de preços mínimos, organização de um 

sistema de crédito agrícola e infraestrutura de armazenamento, de modo a evitar grandes 

flutuações nos preços (RANGEL, 2005, v. 2, p 62). 

Em relação à questão da propriedade da terra, Rangel mostrava-se mais 

pragmático do que Caio Prado e Celso Furtado. O autor também considerava a reforma 

agrária como uma forma de incentivar a expansão do mercado interno, mas não a única, 

tendo em vista a baixa possibilidade de sua concretização em um contexto, segundo ele, 

dominado politicamente pela aliança entre o latifúndio e o capital industrial nascente: 

A reforma agrária teria sido, por certo, uma das soluções possíveis 
para o problema – talvez a mais lógica e natural. Mas não era a única 
possível e, examinando retrospectivamente o problema, com os 
instrumentos teóricos de que hoje dispomos, podemos acrescentar que, 
dada a estrutura dual da economia e da sociedade brasileira, era uma 
possibilidade de escassíssima probabilidade (RANGEL, 1963, p. 30). 
 
Ora, nada mais ilusório do que esperar que a burguesia- ligada ao 
latifúndio, inclusive por laços de sangue – rompa o seu pacto de poder 
com o latifúndio, pelo menos enquanto este não houver esgotado suas 
possibilidades. Por outro lado, as massas trabalhadoras urbanas, 
mesmo aquelas tão próximas do campo, ainda como as que se 
acumulam nos subúrbios das cidades nordestinas, a exemplo de 
Salvador e Recife, são levadas, pela lógica implacável da vida, a lutar 
pela solução de seus problemas urbanos (grifo do autor) de 
proletários ou de quase proletários. As únicas lutas capazes de engaja-
los a fundo são aquelas que se relacionam com o desenvolvimento da 
indústria e dos serviços urbanos. (RANGEL, 1963, p 37). 

 

Para Ignácio Rangel a resolução da questão agrária não era obstáculo fundamental 

para o processo de industrialização, pois possibilitava a existência de uma elevada taxa 

de exploração da mão de obra, cuja tendência é crescente à medida que aumenta a 

produtividade do trabalho não compensada por salários. Apesar disso, o não 

enfretamento da questão, cujo efeito principal é a compreensão da taxa de exploração do 

trabalho e, consequentemente do consumo da massa de trabalhadores tende a gerar uma 

situação de desequilíbrio. A elevada capacidade de investimento dos capitais sem um 

correspondente aumento da capacidade de consumo produziu um cenário de crescente 

capacidade ociosa conforme foi completado o processo de substituição de importações. 
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Isso significa dizer que resolver a questão agrária seria fundamental para o processo de 

desenvolvimento capitalista brasileiro como medida capaz de dinamizar o mercado 

interno, gerando novas oportunidades de investimento e viabilizando a continuidade do 

processo de acumulação de capital.  

Ora, ninguém pretenderá que a economia brasileira, dados os 
presentes níveis e dinamismo da renda e da demanda global, já 
esgotou todas as suas oportunidades de investimento. Não obstante, 
não resta dúvida de que a presente demanda efetiva de capital é, não 
apenas insuficiente, como cada vez mais insuficiente (RANGEL, 
1963, p. 39). 

 

Além de explicitar as problemáticas da questão agrária no que diz respeito à 

sustentabilidade processo de acumulação de capital, Rangel evidenciou o papel 

fundamental da questão agrária na forma como se desenrolou o processo de urbanização 

brasileiro. Em seu artigo de 1986: “Crise agrária e Metrópole”, Rangel muito bem 

relacionou as duas questões enfatizando que o ritmo acelerado do processo de 

urbanização brasileiro decorre do processo de especialização das atividades agrícolas. 

Em outras palavras, as inovações tecnológicas introduzidas no campo especializaram 

diversos ramos da agricultura e reduziram o espaço para a produção de auto consumo e 

outras atividades não diretamente relacionadas à produção agrícola dentro do latifúndio, 

crescentemente suplantados por uma monocultura tecnicamente avançada. Assim, 

reduzida a demanda por trabalho na agricultura e não havendo políticas de distribuição 

de terras, o excesso de população rural se transforma em excesso de população urbana 

via êxodo rural e tende a comprimir o nível de salários industriais: 

É desse desinteresse da nova empresa agrícola pelo trabalho de alguns 
membros da família camponesa e por parte do tempo de trabalho dos 
outros membros – sem que isso comprometa a oferta de bens agrícolas 
ao mercado, em vista do aumento da produtividade do trabalho por ela 
utilizado – que está na raiz do processo do êxodo rural, e portanto da 
urbanização acelerada (RANGEL, 2005, v.2, p. 151) 

 

Em suma, ainda que Rangel reconhecesse todas as dificuldades políticas e 

econômicas para que fossem implantadas as medidas necessárias para a superação da 

questão agrária (inclusive as que não se chocavam frontalmente com o latifúndio), sua 

obra deixa clara a profunda relação da questão agrária com as debilidades estruturais do 

capitalismo brasileiro, e tem alcance explicativo bastante atual ao tratar de problemas 

como a especialização das atividades agrícolas e seus impactos no processo de 
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urbanização, cujos impactos se fazem sentir no cotidiano das cidades e do mercado de 

trabalho. 

 

 

Milton Santos e a urbanização do campo 

 

A obra de Milton Santos abre a possibilidade de tratar da questão agrária a partir 

de impactos importantes das transformações estruturais da economia brasileira na 

segunda metade do século XX: a alteração da distribuição da população pelo território e 

a intensa urbanização, inclusive em regiões interioranas. Nesse sentido, o autor 

enxergava uma distinção clara entre um Brasil urbano e um Brasil agrícola: 

 
A urbanização se avoluma e a residência dos trabalhadores agrícolas é 
cada vez mais urbana. Mais que a separação tradicional entre um 
Brasil urbano e um Brasil rural, há, hoje no país, uma verdadeira 
distinção entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um 
Brasil agrícola (incluindo áreas urbanas). No primeiro, os nexos 
essenciais devem-se sobretudo, a atividades de relação complexas e, 
no segundo, a atividades mais diretamente produtivas (SANTOS, 
1993, p. 9). 

 
A população agrícola8 cresceu de 15 milhões para 21 milhões de pessoas entre 

1960 e 1980, enquanto que a população rural se manteve estável na ordem de 38 

milhões de pessoas no mesmo período, evidenciando que uma parte da população 

agrícola é formada por trabalhadores que vivem nas cidades (SANTOS, 1993, p. 35-36). 

O acelerado processo de urbanização está, segundo Santos, ligado ao momento 

de constituição do meio técnico-científico sobre os territórios. Trata-se do momento 

histórico atual, no qual a construção ou reconstrução do espaço se dá com crescente 

conteúdo de ciência e técnicas de informação. Como consequências, surgem 

importantes mudanças na composição técnica do território, determinadas pelos 

investimentos em infraestrutura, e mudanças na composição orgânica do território, 

determinadas pela cibernética, biotecnologias, química, informática e eletrônica 

(SANTOS, 1993, p37). 

Foi o período técnico-científico da humanidade (Richta, 1972), isto é, 
a possibilidade de inventar a natureza, de criar sementes como se elas 
fossem naturais, isto é, o progresso da biotecnologia, que permitiu, no 

                                                           
8 População rural é aquela que vive no campo e população agrícola é aquela que desempenha atividades 
agrícolas mas não necesariamente vive no campo. 
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espaço de duas gerações, que o que parecia um deserto, como o 
cerrado, na região centro-oeste e na Bahia, se transformasse num 
vergel formado por um caleidoscópio de produções, a começar pela 
soja. O papel da pesquisa, empreendida na EMBRAPA e em outras 
instituições, foi fundamental nessa evolução (SANTOS, 1993, p. 40). 

 

 

Nessa nova realidade, passa-se de uma autonomia relativa entre subespaços para 

uma interdependência crescente; de uma interdependência local, entre sociedade 

regional e natureza, a uma espécie de socialização capitalista territorialmente ampliada; 

de circuitos locais, cuja ligação a circuitos mais amplos se dá por alguns poucos 

produtos e pouquíssimos produtores. O espaço se torna mais articulado às relações 

funcionais determinadas pela divisão do trabalho, e mais desarticulado quanto ao 

comando local das ações que nele se exercem, o que aumenta a demanda de empregos 

preenchidos por profissionais de origem urbana, atividades de escritório, em 

contraposição a atividades propriamente do campo. 

Tecnoesfera e psicoesfera são os dois pilares com os quais o meio 

científico introduz a racionalidade no próprio conteúdo do território. 

Desse modo, o espaço nacional fica dividido entre as áreas onde os 

diversos aspectos da vida tendem a ser regidos pelos automatismos 

técnicos e sociais próprios à modernidade tecnicista e áreas onde esses 

nexos estão menos, ou quase nada, presentes. Seria uma oposição 

entre espaços inteligentes, racionais, e espaços opacos, não racionais 

ou incompletamente racionais, comandando uma nova divisão 

regional do país e determinando novas hierarquias: entre regiões com 

grande conteúdo em saber (nos objetos, nas instituições e empresas, 

nas pessoas) e regiões desprovidas dessa qualidade fundamental em 

nossa época; entre regiões do mandar e regiões do fazer (SANTOS, 

1993, p51) 

 

Assim, pode-se dizer que Milton Santos conectou a questão urbana com a 

questão agrária através da profunda modernização do processo produtivo e da 

concentração fundiária, que liberaram um enorme contingente de mão de obra das 

atividades agrícolas e que transformaram a relação campo-cidade nesse novo contexto. 

O consumo produtivo da moderna agropecuária se dá nas cidades, de modo que são 

necessárias agências bancárias para viabilizar as operações de crédito; comércio 
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especializado de máquinas, equipamentos, tratores, fertilizantes e agrotóxicos; 

consultorias especializadas; escritórios de fabricantes de insumos agrícolas e até mesmo 

agroindústrias. Essa diversificação, em certa medida, fomenta a expansão de uma classe 

média urbana, já que algumas cidades passam a abrigar uma gama maior de 

profissionais especializados, o que acaba por gerar uma demanda potencial maior por 

serviços como saúde, educação e lazer. 

Segundo Santos (1993, p. 55), principalmente o consumo produtivo9, mas 

também, o consumo consuntivo10 têm um potencial de criação de demanda para os 

diferentes subespaços, o que tornaria mais complexa a divisão do trabalho entre os 

centros urbanos e intensificou sua importância demográfica e econômica:  

 

O consumo produtivo cria uma demanda heterogênea segundo os 
subespaços. Os equipamentos mercantis tendem a ser diferentes. O 
consumo produtivo rural não se adapta às cidades, mas, ao contrário, 
adapta-as. A arquitetura dos diversos subsistemas é, desse modo, 
diversa. Há, na realidade, superposição dos efeitos do consumo 
consuntivo e do consumo produtivo, contribuindo para ampliar a 
escala da urbanização e para aumentar a importância dos centros 
urbanos, fortalecendo-os, tanto do ponto de vista demográfico quanto 
do ponto de vista econômico, enquanto a divisão do trabalho entre as 
cidades se torna mais complexa (SANTOS, 1993, p. 55). 

 
Assim, as cidades médias11 tendem a ser potencialmente beneficiadas por essa 

relação urbano-rural. Nessa nova realidade, essas cidades devem ter o papel de suprir 

com informação e técnica a atividade agropecuária moderna, ocupando um nicho de 

atividade urbana especializada e conectada com a produção regional. Visando suprir à 

crescente demanda por regulação e consumo produtivo, as cidades médias necessitam 

de investimentos públicos e privados a fim de tornarem-se centros de expressão 

regional, “pontes entre o global e o local” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 281). Nesse 

contexto os municípios médios passaram a apresentar taxas de crescimento 

significativas e várias capitais estaduais começaram a se transformar em metrópoles, 

como Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. 

                                                           
9 Segundo Santos (1993), o consumo produtivo é aquele que se refere ao consumo das unidades 
produtivas, e que são parte do processo produtivo, seja sob a forma de matérias primas, seja sob a forma 
de máquinas, insumos ou equipamentos. 
10 O consumo consuntivo é aquele que se esgota em si mesmo, ou seja, cujo objeto de consumo não é 
parte do processo produtivo de nenhuma mercadoria. Essa categoria abrange primordialmente os bens 
adquiridos pelo consumidor final, sejam eles in natura, ou industrializados. 
11 Conforme Soares (1999), o termo cidades médias é uma referência ao lugar que essas cidades ocupam 
no sistema econômico global, isto é, na relação entre o local e o global, levando-se em consideração 
também o lugar que ocupa na rede urbana. 
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No entanto, Santos ressaltou que a expansão do capital no campo, ainda que sob a 

forma do moderno empreendimento agroindustrial capitalista, não depende 

necessariamente da centralidade e das economias de aglomeração de uma região. Isso 

significa dizer que a capacidade de movimentação de capitais, produção, circulação de 

mercadorias e serviços de uma localidade não afeta decisivamente a decisão de se 

instalar um empreendimento agrícola em uma dada região, e não é um fator de alteração 

significativa das vantagens que ela possa oferecer às atividades agrárias.  

O consumo produtivo rural não se adapta às cidades, mas ao contrário, 
adapta-as. Estas são as chamadas respostas particulares às 
necessidades das produções particulares, e daí a maior diferenciação 
entre as cidades. Elas se diferenciam cada vez mais pelo fato de o 
nexo do consumo produtivo ser ligado à necessidade de encontrar, no 
lugar e na hora, respostas indispensáveis à marcha da produção. Este 
fenômeno, antes restrito às cidades, que eram “depósitos” para os 
fatores da produção industrial, agora também se dá no campo, com a 
diferença que, a partir desse momento, a regulação do mundo rural 
não se faz mais no campo. Hoje, nas áreas mais desenvolvidas, todos 
os dados da regulação agrícola se fazem no urbano, novidade que, em 
muito, muda a significação, neste período, da urbanização brasileira 
(SANTOS, 1993, p. 61). 

 
Assim, o autor considera que o espaço brasileiro encontra-se dividido em dois 

tipos de espaço: os agrícolas e os urbanos, ou regiões urbanas e agrícolas. Nos agrícolas, 

as cidades devem adaptar-se às demandas do mundo rural e das atividades agrícolas e 

existe a tendência de “exportação” para as áreas urbanas. A unidade da região agrícola 

se deve a inter-relação entre os mundos rural e urbano, representado por algumas 

cidades que abrigam atividades ligadas às atividades agrícolas e que dependem dessas 

atividades (SANTO, 1993, p. 75-76) 

No Brasil urbano, onde a vida de relações tende a ser mais intensa, o processo de 

urbanização ocorre com mais força. Por ser o meio técnico-científico fruto da soma de 

ciência, tecnologia e informação ao território, ele cria “espaços inteligentes”, 

localizados em sua maior parte no Brasil urbano, que se contrapõem aos “espaços 

opacos”, em sua maior parte, localizados no Brasil agrícola, com dinâmicas territoriais, 

políticas, demográficas, culturais e econômicas diferentes (SANTOS, 1993, p. 131). 

Essa divisão do espaço evidencia a contradição do processo de urbanização do 

interior do Brasil: o potencial de dinamização urbana da agropecuária empresarial 

capitalista contrasta com cidades (em sua maioria municípios pequenos, com menos de 

20 mil habitantes) que, mesmo localizadas em regiões de produção agropecuária 

moderna intensiva, não conseguem diversificar suas funções urbanas e sua economia, 
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por não conseguirem reter a renda gerada nas atividades ao seu redor. Essa renda acaba 

sendo, em grande parte, drenada para médias e grandes cidades, pois essas são capazes 

de atrair esses capitais através da produção de bens e serviços. Essa dinâmica reforça 

disparidades espaciais históricas e evidencia a natureza controversa dos impactos das 

alterações do processo produtivo decorrentes da “modernização conservadora’’ da 

agropecuária (SANTOS, 2003, p. 138 -140). 

Os processos vigentes permitem-nos imaginar que as cidades 
pequenas tendem a persistir no Brasil dos próximos anos, apesar da 
diversificação da rede de transportes, e isso porque, entre outras 
razões, o espectro do consumo ainda está longe de ser completado no 
Brasil (SANTOS, 1993, p. 138-139). 

 
A elevação da concentração fundiária se refletiu na supressão de formas não 

capitalistas de produção, como parceria e produção familiar de subsistência. Além disso, 

houve a difusão de tecnologias que diminuíram a absorção de mão de obra não 

especializada. Como consequência, as cidades passaram a receber grandes contingentes 

populacionais que tiveram suas propriedades expropriadas, bem como trabalhadores 

rurais que perderam seus postos de trabalho em virtude da tecnificação do campo.  

A urbanização crescente é uma fatalidade neste País, ainda que essa 
urbanização se dê com aumento do desemprego, do subemprego e do 
emprego mal pago e a presença de volantes das cidades médias e 
pequenas. Esse último é um dado “normal” do novo mercado de 
trabalho unificado, em que em média cerca de 75% desses chamados 
volantes, bóias-frias, etc. não são recrutados por intermediários. Esse 
mercado urbano unificado e segmentado leva a novo patamar a 
questão salarial, tanto no campo, como na cidade (SANTOS, 1993, p. 
121). 

 
Nesse sentido, o campo tende a não ser o local de moradia dos produtores e 

tampouco dos trabalhadores agrícolas. O campo tornou-se o espaço da produção 

agropecuária, mas não mais da residência da população, o que levou a uma elevação do 

percentual da população que reside nos núcleos urbanos. Ainda que a migração campo-

cidade tenha tido impactos positivos sobre o consumo consuntivo, ela não foi suficiente 

para dinamizar e diversificar economicamente a maior parte dos núcleos urbanos, em 

especial as pequenas cidades, que por não terem centralidade que as tornassem atrativas 

para o setor de comércio produtivo moderno, de serviços especializados, e 

agroindústrias não conseguem reter os capitais produzidos em seu entorno. Esse baixo 

dinamismo econômico de muitas das cidades do Brasil agrícola contrasta com a sua 

responsabilidade de abrigar a parte expressiva da população, inclusive grandes 
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contingentes de trabalhadores rurais, o que resulta em baixa qualidade de vida, 

estrangulamento dos serviços públicos e cidades desfuncionais. 

 

 

O debate sobre a questão agrária e o caso do Centro-Oeste 

 

A maior parte das análises acima descritas foram produzidas em período 

cronológico anterior ou concomitante à incorporação do Centro-Oeste ao capitalismo 

brasileiro, ocorrida entre as décadas de 1960 e 1980. Ainda assim, a maior parte delas 

têm significativo alcance interpretativo a respeito das transformações da agricultura 

brasileira no contexto da industrialização e disseminação de inovações tecnológicas no 

campo, e podem trazer categorias importantes para a análise da incorporação dessa 

região ao espaço econômico nacional com base na agropecuária. 

Alberto Passos Guimarães creditou os problemas do campo brasileiro à suposta 

presença de elementos feudais, principalmente no que diz respeito ao latifúndio e às 

formas de exploração da mão de obra. Essa tese mostrou-se equivocada, tendo em vista 

a inexistência dos principais elementos característicos do feudalismo na agricultura 

brasileira. Seu caráter mercantil e sua conexão com a expansão comercial européia e 

com o nascimento do capitalismo estão evidentes até mesmo na utilização de uma forma 

não capitalista de trabalho, a escravidão, como ponto de apoio para a acumulação 

primitiva de capital na Europa. 

Não obstante a inaplicabilidade da tese do feudalismo como a forma mais 

adequada para compreender a questão agrária brasileira, Alberto Passos Guimarães 

percebeu a aproximação entre a burguesia urbana e as oligarquias latifundiárias do 

campo como fenômeno de alteração da questão agrária. Alberto Passos Guimarães 

enfrentou a tese dominante do PCB segundo a qual a resolução da questão agrária 

passaria por uma aliança entre proletariado e burguesia no sentido de uma revolução 

burguesa, etapa necessária para a superação do passado colonial feudal e para a 

construção do Socialismo. De fato, essa aliança entre latifúndio e burguesia consolidou-

se na região Centro-Oeste, região incorporada ao capitalismo brasileiro através da 

agropecuária capitalista moderna. Na região, essa aliança apresentou uma faceta 

específica, tendo em vista que o latifúndio já nasceu capitalista e as figuras do burguês 

urbano e do latifundiário, muitas vezes, se fundem, até mesmo na mesma pessoa física 
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ou jurídica. Seus interesses estão profundamente ligados, haja vista a profunda conexão 

intersetorial entre indústria e agricultura nas várias etapas do processo produtivo. 

Ao construir a conexão entre o sistema de plantation colonial e o capitalismo 

através do sentido da colonização e, ao evidenciar que, no campo brasileiro, não 

vigoravam relações feudalistas de produção, Caio Prado Júnior deu um salto qualitativo 

para a análise da questão agrária. Para ele, não havia no campo brasileiro resquícios 

feudais, mas um capitalismo rudimentar.  

(...) temos capitalismo, seja embora um capitalismo rudimentar, 
incipiente e de baixo nível tecnológico e de desenvolvimento, como se 
dá generalizadamente e com poucas exceções, na agropecuária 
brasileira (PRADO JÚNIOR, 1966, p. 156).  

 

Essa contribuição não se restringe somente à abordagem teórica, mas se estende 

também à compreensão de várias das ocorrências históricas relacionadas ao campo e à 

história do Brasil. Ao evidenciar que a ausência de uma legislação trabalhista efetiva 

contribui para a “miséria moral e material” dos trabalhadores do campo e reduz os 

custos de produção no campo, Caio Prado Júnior demonstra uma das raízes explicativas 

dos maus indicadores sociais e da pobreza presentes no campo brasileiro. Sua análise se 

mantém atual, tendo em vista a taxa de informalidade nas relações de trabalho12 ter 

atingido 59,4% dos assalariados rurais brasileiros em 2013, e 41,2% dos assalariados 

rurais do Centro-Oeste no mesmo ano (DIEESE, 2014, p. 12). 

Caio Prado Júnior destacou também as rudimentares técnicas utilizadas pela 

agricultura brasileira que, em muitos casos, só era viável economicamente através de 

intensa exploração dos trabalhadores. Assim, a elevação dos rendimentos e das 

condições de vida do trabalhador faria crescer os custos da produção, de modo que 

seriam estimuladas as inovações tecnológicas do capitalismo no campo com o intuito de 

aumentar a produtividade e compensar os maiores custos com o trabalho. Assim, os 

aumentos salariais, juntamente com o aumento da oferta de terras para aqueles 

trabalhadores que possam cultivá-la romperiam com a debilidade das forças produtivas 

no campo, diminuíram a migração rumo às cidades e melhorariam o patamar de 

remuneração e de vida do trabalhador rural e do trabalhador brasileiro em geral.  

                                                           
12Neste estudo, foi considerado o total de trabalhadores sem registro em carteira de trabalho em relação ao 
total de empregados, o que, grosso modo, pode ser chamado de taxa de informalidade (ou taxa de 
ilegalidade) 
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De fato observou-se que o progresso tecnológico disseminou-se amplamente na 

fronteira agrícola, no entanto, a concentração fundiária ou a baixa remuneração do 

trabalho rural não representaram qualquer obstáculo para seu avanço. Pelo contrário, no 

processo de modernização conservadora da agropecuária, o progresso tecnológico foi 

um fator de expulsão de trabalhadores do campo, bem como da concentração fundiária 

crescente, tendo em vista seu alto custo e sua melhor adaptação às grandes 

propriedades. 

O alcance explicativo da obra de Caio Prado Júnior pode ser utilizado para 

analisar também o pacto de classes estruturado a partir da incorporação da região 

Centro-Oeste ao capitalismo brasileiro. Consolidou-se na região uma burguesia agrária 

local de caráter estritamente capitalista.  

E assim nada autoriza se parar e muito menos extremar e isolar na 
estrutura socioeconômica brasileira, uma classe característica e bem 
diferenciada de “latifundiários” contrastantes com a burguesia e ligada 
a relações de produção de natureza distinta e específica. Trata-se num 
e noutro caso de igual categoria social, e no mais das vezes até dos 
mesmos indivíduos, homens de negócios que aplicam seus recursos e 
iniciativas tanto em empreendimentos agropecuários como em outros 
setores, ao sabor unicamente das oportunidades ensejadas e 
lucratividade esperada (PRADO JÚNIOR, 1966, p. 168). 

 

No caso do Centro-Oeste, essa burguesia agrária ganhou corpo alinhada aos 

capitais multinacionais e ao Estado nacional num projeto de desenvolvimento regional 

cuja tônica é dada a partir de necessidades “externas”: exportações e fornecimento de 

gêneros alimentícios e matérias primas para os centros urbano industriais do Sul e do 

Sudeste do Brasil. 

 Celso Furtado destacou a questão do trato rudimentar com a natureza e os 

recursos naturais, destacando-o como um dos fatores de constante busca pela fronteira 

agrícola. A utilização inadequada dos solos como “descartáveis” demandaria, segundo 

ele, a constante busca por novas terras e a expansão contínua da fronteira agrícola. Essa 

característica estaria ligada à concentração fundiária e à disponibilidade de terras e cria 

um cenário desfavorável à adoção de práticas modernas.  

Novamente, o caso do Centro-Oeste é desafiador, tendo em vista o já 

mencionado elevado grau tecnológico da agricultura desenvolvida na maior parte de 

suas terras, em especial a cultura de soja, cuja adaptação à região só foi possível graças 

a um considerável aparato tecnológico desenvolvido, em grande parte, pela EMBRAPA, 
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sem que o latifúndio fosse obstáculo para tal, muito embora tenha sido mantido o 

padrão de elevada expansão extensiva das lavouras. 

Para Furtado, o trato da questão agrária deveria ser tema prioritário para o 

desenvolvimento do Brasil. Isso porque resolver essa questão significaria melhorar o 

mercado de trabalho rural e urbano através do maior acesso à terra por parte dos 

trabalhadores, o que tenderia a aumentar o nível dos salários, fortalecendo o mercado 

interno e criando novos nichos de investimento e consumo dentro do Brasil. O fato é 

que o padrão de desenvolvimento da agropecuária e da economia brasileiras foi na 

contramão daquele sugerido por Furtado, pois a reforma agrária, com a consequente 

melhora no nível de salários criaria um cenário desfavorável para a modernização da 

agricultura com base apenas no aumento da produtividade dos fatores como ocorreu no 

Brasil. 

Vale ressaltar aqui que o caso do Centro-Oeste mostra que o aumento da produção 

e da produtividade agrícola baseadas no expressivo aumento dos padrões tecnológicos 

da agricultura também dinamizaram o mercado interno e o setor agroindustrial, através 

do surgimento de diversas atividades especializadas em torno da agropecuária, sem que 

tenha ocorrido o enfrentamento da questão agrária. Não estava no horizonte de Caio 

Prado ou Celso Furtado o fato de o Estado Nacional, através da EMBRAPA, ter 

desenvolvido inovações tecnológicas capazes de colocar o Brasil como um dos maiores 

exportadores de soja do mundo, incorporando grandes porções do território à fronteira 

recolocando a questão agrária brasileira em novos patamares de complexidade analítica 

do ponto de vista econômico e social 

Além de ressaltar o já comentado papel do setor agrícola como regulador da oferta 

da mão de obra, Ignácio Rangel trata de dois temas bastante relevantes no que diz 

respeito ao processo de incorporação do Centro-Oeste ao capitalismo brasileiro: os 

oligopólios comerciais e industriais que atuam na compra dos gêneros agrícolas e a 

questão do arcaico e do moderno na fronteira agrícola.  

Em relação às condições oligopolísticas em que atuam os capitais comerciais e 

industriais no setor agrícola brasileiro, apontadas por Rangel, vale notar que o setor de 

defensivos agrícolas (herbicidas, fungicidas e inseticidas), por exemplo, está 

oligopolizado por cerca de sete corporações multinacionais: Syngenta (Suíça), Dupont 

(Estados Unidos), Dow Chemical (Estados Unidos), Bayer (Alemanha), Novartis 

(Suíça), Basf (Alemanha) e Milenia (Holanda/Israel). No setor de esmagamento e 
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processamento de grãos, além da Cargill, que é a maior esmagadora de soja do Brasil, 

atuam Bunge, Monstanto, Dreyfus, ADM, Grupo André Maggi, a Caramuru Alimentos, 

a Brejeiro, a Granol e cooperativas de produtores.  

Observa-se que tanto no setor de defensivos agrícolas, como no setor de 

esmagamento de grãos, setor que inclui a soja, não passam de dez o número de 

empresas que controlam esses mercados, o que lhes confere grande poder na formação 

de preços dos alimentos e, logo, influência sobre os índices de inflação. Destaca-se aqui 

o agravante de a maioria dessas empresas não serem brasileiras, apesar de a burguesia 

nacional ter seu espaço na agroindústria alimentar e controlar empreendimentos 

importantes do ramo, como o Grupo Andre Maggi.  

No tocante à coexistência do arcaico e do moderno no setor de fronteira agrícola, 

a obra de Ignácio Rangel fornece um modelo interpretativo bastante interessante para o 

caso do Centro-Oeste. A região foi incorporada de fato ao capitalismo brasileiro durante 

o regime militar, que segundo o autor, deu continuidade à terceira dualidade, nascida do 

terceiro ciclo de Kondratiev13. Apesar da inegável aliança entre capital agroindustrial e 

latifúndio, que permeou a incorporação da região do capitalismo brasileiro, Rangel 

observou justamente na fronteira agrícola o surgimento do capitalismo agrícola, 

dissidência “progressista” do latifúndio semifeudal que, junto com o capital industrial 

comandaria a próxima dualidade. Isso porque, segundo ele: “A condição nulle terre 

sanssiegneur, sem a qual não pode substituir feudalismo algum, está deixando de 

cumprir-se, por força da incorporação do cerrado, da hiléia, da caatinga, e mesmo do 

pampa” (RANGEL, 2005, v. 1, p. 696). 

Essa tese torna-se bastante atual, quando se leva em consideração que a 

emergência de lideranças políticas e econômicas ligada ao setor de grãos e à pecuária 

dos Cerrados, como Kátia Abreu, ministra da agricultura entre 2015 e 2016, Ronaldo 

Caiado, Blairo Maggi, senadores da república, bem como a emergência de alguns 

                                                           
13O economista russo Nicolai Dimitrievich Kondratiev criou a teoria dos ciclos longos, segundo a qual a 
economiarepete  ciclos divididos entre fases ascendentes (A) e descendentes (B) a cada 40 ou 60 anos 
Ignácio Rangel trabalha com a idéia de uma sequência de dualidades de forças políticas que comandam o 
Estado brasileiro, cuja ascensão se dá fase B dos ciclos de Kondratiev. A cada dualidade, uma classe da 
dualidade anterior permanece como classe dominante, e há a ascensão de uma nova classe, que tende a ser 
dominante na dualidade seguinte. São elas: Senhores de escravo e capital comercial, entre 1815 e 1873, 
Nova classe de latifundiários feudais e capital comercial entre 1873 e 1921, e Capitalistas Industriais e 
latifundiários rurais de 1921 a 1980. A última dualidade analisada por ele durou mais porque, segundo 
Rangel, a ditadura militar foi “(...) uma tentativa, muito bem sucedida, de sustentação do velho regime 
feudal burguês, caracterizado, não será demasiado dizê-lo, pela hegemonia do latifúndio semifeudal” 
(RANGEL, 2005, p. 696). 
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grupos agroindustriais importantes da região, como o Andre Maggi e Caramuru 

Alimentos foram um dos principais fatos da vida nacional no final do século XX e 

início do século XXI. 

Todavia, cabe ressaltar que apesar de reconhecer algo de “progressista” nessa 

dissidência do latifúndio rural, Rangel mostrou que o processo de modernização do 

campo gerou um intenso êxodo rural, sem que essa dissidência dê qualquer sinalização 

de apoio a medidas que visem facilitar o acesso à terra ou melhorar as condições do 

mercado de trabalho rural. Essa dicotomia evidencia que o viés “progressista” dessa 

burguesia agrária se restringe aos avanços tecnológicos, combinados com a manutenção 

dos fatores que comprimem os salários e o espaço para as demandas dos assalariados 

rurais, garantindo o aumento crescente da mais-valia no campo. 

O tratamento dado por Milton Santos à questão agrária traz contribuição impar 

para o entendimento do processo de incorporação do Centro-Oeste brasileiro. Milton 

Santos demonstrou a profunda correlação entre o fator comum apontado por todos os 

autores já analisados como uma das principais problemáticas da questão agrária 

brasileira, a expulsão de grandes contingentes de trabalhadores para os centros urbanos, 

com o processo de urbanização. Além de um salto qualitativo na interpretação da 

relação campo-cidade, a obra de Milton Santos traça um quadro bastante contundente 

com a realidade regional do Centro-Oeste. 

A partir das décadas de 1960 e 1970, a expansão da economia brasileira e o 

crescimento demográfico favoreceram a proliferação de núcleos urbanos pelo território, 

inclusive nas áreas de fronteira econômica. No Centro-Oeste, esse fenômeno se 

potencializou com a moderna produção agroindustrial que se desenvolveu na região. No 

entanto, o autor observou que, sem que o empreendimento rural tenha sua viabilidade 

amplamente comprometida, o potencial de dinamização urbana do empreendimento 

agrícola é limitado, caso a localidade em questão não detenha centralidade suficiente 

para reter parte dos capitais gerados pela atividade. 

Assiste-se, neste último quartel de século (século XX), a uma 
aceleração das mutações. Cada vez mais o homem se vê obrigado a 
utilizar técnicas que ele não criou, para produzir para os outros aquilo 
de que não tem necessidade ou que não tem os meios de utilizar. Em 
razão desta passagem de uma multiplicidade de técnicas locais 
geradas espontaneamente, para uma só tecnologia imposta em escala 
mundial, também o homem muda. Ele deixa de ser o homem “local” 
para se tornar um “homem mundial”. A escala local não é mais a das 
decisões que o afetam. Os espaços aparecem cada vez mais como se 
diferenciando por sua carga de capital, pelo produto que criam e pelo 
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lucro que engendram e, em última análise por seu desigual poder de 
atrair capital (SANTOS, 2003, p. 138-139). 

 

Conforme já foi dito anteriormente, o capital passa a ser o intermediário entre o 

homem, destituído dos meios de produção, e o espaço alienado e sua capacidade de 

atrair capitais (SANTOS, 2003, p. 139). Isso significa dizer que as elites locais detêm 

poder sobre os fluxos de capital cuja dinâmica é local, já os capitais oligopolistas 

transnacionais controlam o fluxo de capital e o funcionamento da economia a nível 

mundial. 

A transformação da base produtiva da agropecuária ocorrida no Centro-Oeste 

aponta para uma complementaridade da economia da região em relação à economia 

urbano-industrial do Sudeste, evidenciada pelo fato de a pecuária de corte e de leite, e a 

produção intensiva de milho e soja terem se tornado sistemas produtivos amplamente 

voltados à produção de matérias primas para indústrias que, em sua maioria, não estão 

enraizadas no Centro-Oeste. Essa distorção do processo de urbanização das localidades 

agrícolas reflete a divisão do espaço nacional entre os “espaços inteligentes” e os 

“espaços opacos”, ou regiões do mandar e do fazer, fruto de uma divisão regional do 

trabalho que determinou novas hierarquias entre as regiões dentro do país. Nessa 

hierarquia, a autonomia e a posição de um núcleo urbano é definida a partir da 

intensidade da presença do meio tecno-científico, determinante para a produção daquele 

espaço enquanto espaço inteligente. 

Segundo Motta e Ajara (2001, p. 12), a classificação da rede urbana brasileira 

consiste em seis categorias: Metrópoles Globais, Nacionais e Regionais; Centros 

Regionais; e Centros Sub-Regionais 1 e 2. A rede urbana nacional compreende o 

conjunto de centros urbanos que polarizam o território e os fluxos de pessoas, bens e 

serviços que se estabelecem entre eles e as áreas rurais. Entre os centros urbanos, 

estabelecem-se relações dinâmicas de diferentes magnitudes e graus de subordinação.  

O estudo aponta que São Paulo e Rio de Janeiro cumprem o papel de metrópoles 

globais, as únicas no Brasil. Já Brasília é a única metrópole nacional da região Centro-

Oeste, que também só conta com uma metrópole regional: Goiânia. Cuiabá e Campo 

Grande figuram como os dois únicos centros regionais. Além disso, aparecem apenas 

quatro centros urbanos que podem ser classificados como Centros Sub-Regionais: 

Dourados (MS), Anápolis (GO) e Rio Verde (GO) como centros sub-regionais 1, e 

Rondonópolis (MT) como centro sub-regional 2. Isso significa dizer que, dos 111 
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centros urbanos que comandavam a rede urbana brasileira em 1999, apenas 8 estavam 

localizados na região Centro-Oeste, apesar de sua elevada taxa de urbanização que, em 

1996, chegou a 84,4%, segundo o IBGE. 

Dispondo somente de serviços básicos, a maior parte das localidades urbanas da 

região limita-se à função de reservatório de mão de obra rural e é incapaz de atender às 

necessidades mais especializadas de seu entorno agrícola e de sua população, que 

acabam tendo que recorrer aos centros de médio e grande porte quando necessário.  

(...) cidades locais evoluíram como pontos de ligação entre a produção 
regional e os mercados extra-regionais. Beneficiam-se dessa inserção 
da região numa divisão espacial do trabalho, mas não se tornaram 
locais de produção e não acumularam capital. O comércio e os 
serviços foram sempre as atividades que lhes asseguraram o 
dinamismo. Com a concorrência de outros centros mais equipados e 
não sendo atrativas para novos investimentos, não têm condições para 
servir a região quando ela se moderniza (FERREIRA, 1987, p. 14). 

 
 

 

Considerações Finais 

 

A análise do debate acerca da questão agrária brasileira mostra que, em linhas 

gerais, os autores estudados compartilham da preocupação em relação à questão dos 

trabalhadores rurais, ao processo de expulsão desse contingente para as cidades e dos 

impactos desse movimento no mercado de trabalho, nas condições de vida, na 

remuneração média, bem como os reflexos desses fenômenos no desenvolvimento 

industrial, nos fluxos de renda da economia, na inflação e na oferta de alimentos. Por 

diferentes caminhos, apontam para correlação entre concentração fundiária, êxodo rural 

e pobreza no campo, evidenciando essa que é umas das questões por eles consideradas 

cruciais para a o desenvolvimento econômico e para um projeto de Nação. 

Nota-se que a análise do caso do Centro-Oeste, principal objeto de estudo deste 

trabalho, traz à tona o fato de o modelo de desenvolvimento brasileiro não corresponder 

ao modelo baseado no fortalecimento do mercado interno defendido pela maior parte 

desses autores. No caso de Celso Furtado, assim como no de Caio Prado Júnior, deve-se 

ressaltar que suas análises em período cronológico anterior à “Revolução Verde” e à 

consolidação do processo de modernização conservadora no campo, de modo que, em 

suas análises, não poderiam prever o acelerado processo de inovações tecnológicas 

desencadeados pela “Revolução” ou supor que a melhoria tecnológica da agricultura 
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brasileira teria papel decisivo do Estado, que, comandado por um regime autoritário, 

induziu e incentivou o progresso técnico através da EMBRAPA. 

A incorporação do Centro-Oeste ao capitalismo brasileiro representou justamente 

o avanço de modelos de desenvolvimento e de economia agrícola bastante diferentes 

daqueles defendidos pela maior parte desses pensadores: forte presença de capitais 

multinacionais, agricultura com forte viés exportador, elevado grau de modernização 

tecnológica e elevação da produção e da produtividade sem transformação nas relações 

sociais de produção e o enfrentamento da concentração da propriedade agrária. Ainda 

assim, guardadas as devidas proporções, a análise crítica dessa nova etapa do campo 

brasileiro, da qual a expansão do agronegócio, em especial o da soja, indutor de várias 

das principais inovações tecnológicas do período, pela região Centro-Oeste representou 

episódio decisivo, pode ser pensada a partir de muitas das categorias desses pensadores 

tendo em vista sua qualidade e alcance interpretativo, capazes de levar a questões atuais, 

bem como a muitas de suas origens históricas. 
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