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Resumo 

A agricultura brasileira, ao longo das últimas décadas, vem passando por profundas 
transformações, sobretudo a partir da década de sessenta, quando ocorre uma crescente articulação 
dessa atividade com a indústria, modificando radicalmente a base tecnológica de seus processos 
produtivos para obter maior produção e produtividade. No entanto, uma parcela dos produtores 
agrícolas, foi excluída ou marginalizada durante esse processo, visto que, não dispunha dos 
recursos financeiros e tecnológicos necessários ao processo de modernização e passam a enfrentar 
dificuldades, pois não são alvos das políticas governamentais. Nessa perspectiva, o propósito deste 
artigo é fazer uma reflexão a respeito da situação da agricultura familiar no Brasil e analisar os 
impactos da modernização da agricultura brasileira sobre o pequeno produtor familiar, analisando o 
papel das políticas públicas nesse processo e as atuais perspectivas para esta categoria. 
 
Palavras - chave: Agricultura familiar. Modernização da agricultura. Políticas públicas. 
 

Introdução 

A agricultura surgiu, provavelmente, no Período Neolítico, quando o homem evoluiu da 

coleta e da caça para o cultivo do solo e para a criação de animais. Até o século XVII, a 

agricultura era uma atividade rudimentar, instável e de baixa produtividade. A partir do 

século XVIII, com a Revolução Industrial, a aplicação de ciência e tecnologia a esta 

atividade foi crescente, o que teve como conseqüência o aumento da produção e da 

produtividade. 

As novas tendências mundiais inserem as atividades econômicas em contextos distintos, 

alterando os hábitos e os modos de vida, fazendo emergir novas formas de regulação das 

economias capitalistas avançadas. O atual processo de globalização é apontado como a 

mais recente fase da expansão capitalista, um momento em que as economias nacionais 

estão se enfraquecendo diante da maior importância do mercado global. Nesse contexto, a 

agricultura brasileira, ao longo das últimas décadas, vem passando por profundas 
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transformações, sobretudo a partir da década de sessenta, quando ocorre uma crescente 

articulação dessa atividade com a indústria, modificando radicalmente a base tecnológica 

de seus processos produtivos, com a utilização intensiva de máquinas, implementos, 

equipamentos e insumos, além de tecnologias mais sofisticadas para obter maior produção 

e produtividade.  

No Brasil, a agricultura desempenha o papel de fornecedora de alimentos para os mercados 

urbanos em expansão e de fonte de divisas internacionais necessárias para contrabalançar 

os desequilíbrios provocados na tentativa de fortalecer a indústria brasileira. Todavia, não 

obstante o fato da agricultura familiar responder por uma porção significativa da oferta de 

alimentos, durante muito tempo este segmento foi preterido das políticas públicas, que não 

percebiam sua capacidade de desempenhar corretamente suas funções. Além da relevância 

econômica para a reprodução do produtor, a agricultura familiar é importante enquanto 

definidora de uma identidade social e de um modo singular de se relacionar com a 

sociedade e o meio ambiente. 

O abandono de lavouras de subsistência e o crescente aumento da concentração fundiária 

são algumas das principais características da agricultura contemporânea, o que acaba 

excluindo uma parcela dos agricultores, ocorrendo a fragmentação e a decomposição social 

e econômica da agricultura familiar. Dessa forma, ao longo da década de 1990 amplia-se o 

debate em torno da viabilidade e relevância da agricultura familiar no Brasil, uma vez que 

esta acaba transformando não apenas as relações de produção até então dominantes no 

meio rural, mas também os hábitos de vida e os padrões de consumo.   

Uma parcela dos produtores agrícolas, em especial o agricultor familiar, foi excluída ou 

marginalizada durante esse processo, visto que, não dispunha dos recursos financeiros e 

tecnológicos necessários ao processo de modernização e passam a enfrentar dificuldades, 

pois não são alvos das políticas governamentais. Dessa maneira, diante da escassa 

rentabilidade da agricultura, o pequeno produtor, a fim de evitar o êxodo rural ou a 

proletarização, desenvolve estratégias que garantam a sua reprodução, passando a 

combinar atividades agrícolas e não-agrícolas, dentro e fora da propriedade familiar. Nessa 

perspectiva, o propósito deste artigo é fazer uma reflexão a respeito da situação da 

agricultura familiar no Brasil e analisar os impactos da modernização da agricultura 

brasileira sobre o pequeno produtor familiar, analisando o papel das políticas públicas 

nesse processo e as atuais perspectivas para esta categoria. 
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Agricultura familiar: conceitos e evolução 

 

A agricultura familiar, apesar das divergências quanto aos princípios definidores, 

corresponde a uma unidade de produção, em que trabalho, terra e família estão 

relacionados.  Este termo passa a ser utilizado ao se associar o agricultor familiar à 

exploração moderna, orientada pela lógica empresarial capitalista, em substituição ao 

termo camponês, tido como uma categoria social do passado não capitalista. (CARNEIRO, 

1999) 

A agricultura camponesa, ao contrário do que ocorre no modo de produção capitalista, 

prioriza garantir a subsistência imediata do grupo familiar e assegurar a reprodução das 

gerações futuras.  Segundo Chayanov (1974) “o trabalho camponês será proporcional às 

necessidades de consumo da família, e à medida que esta cresce, aumenta a intensidade do 

trabalho”.  O campesinato apóia-se em unidades produtivas individuais que se relacionam 

através de um conjunto de regras, onde as ligações pessoais são determinantes.  O 

camponês caracteriza-se não apenas por sua organização social específica, mas também 

pela forma como se insere na sociedade global, preservando suas características 

econômicas e sociais.   

Com a penetração do capitalismo no campo, o campesinato passa por sérias crises 

necessitando modificar suas formas de produção e seu modo de vida para servir a 

reprodução do capital. Os marxistas defendiam a idéia de que a entrada do capitalismo no 

campo significaria o desaparecimento dos camponeses, pois só permaneceriam os mais 

fortes, que se tornariam empresários, enquanto que, os mais fracos deixariam de ser 

camponeses, restando-lhes como alternativa de sobrevivência migrar para as áreas urbanas 

ou tornarem-se proletários. Shanin (1980, p.54) afirma que para K. Kautsky “o principal 

motor da transformação capitalista da sociedade rural foi a indústria, que sobrepujou, 

subordinou e finalmente destruiu a agricultura camponesa”.  

Alguns teóricos da economia camponesa como Chayanov (1974) defendiam a permanência 

do campesinato, que para estes existe por responder a uma necessidade social. Nessa 

perspectiva, ao mesmo tempo em que o avanço do capitalismo no campo possibilita a 

reprodução de relações tipicamente capitalistas, observa-se também a permanência de 

formas camponesas de produção. Dessa forma, Moura (1986, p.17) enfatiza que: 

 

Os processos sociais que viabilizam a existência camponesa têm sido mais 
expressivos e fortes do que aqueles que o levam à extinção. É mais correto falar 
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em recriação, redefinição e até diversificação do campesinato do que fazer uma 
afirmação finalista. 
 

Os termos agricultor familiar e camponês são comumente empregados como sinônimos, 

apesar de serem categorias distintas, com características singulares que permitem 

diferenciá-los. Lamarch (1993) salienta que indubitavelmente a exploração camponesa é 

uma exploração familiar, mas adverte que nem todas as explorações familiares são 

camponesas. Na exploração camponesa há uma inter-relação entre a organização da 

produção e as necessidades de consumo, ou seja, a produção é totalmente voltada para a 

subsistência, tendo por objetivo produzir valor de uso e não valor de troca. Já a exploração 

familiar pode apresentar variados objetivos que vão desde a reprodução familiar, ou seja, a 

sobrevivência da família, até a realização de uma produção voltada para o mercado 

baseada na mão-de-obra exclusivamente familiar, ou até mesmo utilizando o trabalho 

assalariado.Torna-se evidente que os agricultores familiares e os camponeses têm em 

comum a associação entre família e produção, divergindo, no entanto, na forma de se 

apropriar e desenvolver os meios de produção. 

As definições de agricultura familiar são estruturadas, na sua maioria, com base em 

algumas variáveis que estão relacionadas ao tamanho da propriedade, à renda gerada pela 

atividade agrícola, à direção dos trabalhos, à mão-de-obra externa, entre outros. Em geral, 

nesse tipo de agricultura, grande parte das tarefas da propriedade é desenvolvida pelo 

proprietário e sua família que trabalham e administram a propriedade, sendo o trabalho 

familiar superior ao contratado. Na visão de Lamarch (1993, p.15): 

 
A exploração familiar, tal como a concebemos, corresponde a uma unidade de 
produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à 
família. A interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração 
engendra necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a 
transmissão do patrimônio e a reprodução da exploração. 
 

 
A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (1996) definem agricultura familiar 

baseando-se em três critérios: a família é responsável pela gerência da propriedade; a 

maior parte do trabalho é realizada pela família; os fatores de produção pertencem à 

família (exceto, às vezes, a terra) e são passíveis de sucessão em caso de falecimento ou 

aposentadoria dos gerentes. O Estatuto da Terra, citado por Oliveira (1993, p. 3), classifica 

como propriedade familiar: 
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O imóvel rural que, direta e pessoalmente, explorado pelo agricultor e sua 
família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o 
progresso social e econômico com área máxima fixada para cada região e tipo de 
exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros. 

 
Nesse contexto, a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, 

assume também o trabalho no estabelecimento produtivo, sendo esta uma característica 

fundamental para determinar a maneira como esse grupo age econômica e socialmente, 

conseguindo se adaptar e reproduzir em diversas fases históricas e contextos econômicos 

específicos, adequando-se as exigências impostas pela economia de mercado e às 

instabilidades climáticas. 

Schneider (2003), em seu livro “A pluriatividade na agricultura familiar”, expõe a opinião 

de alguns autores a respeito da persistência da agricultura familiar. Segundo este autor, 

para Friedmann (1986 apud SCHNEIDER, 2003, p. 60), “a verdadeira razão da 

persistência das formas familiares se deve ao fato de que no modo de produção capitalista, 

existem formas sociais de produção que, por razões históricas, o capital não conseguiu 

subordinar inteiramente a sua dinâmica”. Na concepção de Mann e Goodman (1987 apud 

SCHNEIDER, 2003, p. 45), a explicação da persistência das formas familiares na 

agricultura, apóia-se nas especificidades que caracterizam a agricultura, sobretudo pelo 

fato de que a terra e a produção agrícola impõem obstáculos naturais (de ordem biológica) 

que limitam a exploração capitalista dos recursos naturais. 

A forma como o produtor familiar se reproduz reflete seus valores tradicionais e os limites 

naturais e socioeconômicos que lhe são impostos, evidenciando assim, sua capacidade 

específica de adaptação.  Contudo, convém ressaltar que as unidades agrícolas de produção 

familiar são fortemente diversificadas, apesar dessas propriedades, em geral, serem 

caracterizadas pela pouca disponibilidade de terras, por empregarem mão-de-obra familiar, 

pela insuficiência de capital e tecnologia, obtendo dessa forma uma baixa produtividade e 

renda. Essa caracterização torna homogêneo um grupo social bastante heterogêneo como o 

dos agricultores familiares. Nessa perspectiva, segundo Lamarch (1998, p. 236): 

 

A propriedade e o trabalho, que pertencem à família, determinam seu caráter 
particular em relação aos outros sujeitos econômicos e de uma certa 
homogeneidade das unidades de produção agrícolas. Isso não significa que elas 
sejam idênticas. Segundo o contexto econômico e cultural, o papel e a relativa 
importância de diversas funções determinam a forma do “princípio fundamental” 
de funcionamento de uma unidade de produção agrícola familiar.  
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A heterogeneidade dos agricultores familiares demonstra a variedade de realidades, pois 

enquanto alguns produtores familiares apresentam uma elevada produtividade, usam 

insumos tecnológicos modernos, obtêm um bom nível de renda e geralmente recorrem ao 

crédito rural, outros dispõem apenas do arado e da enxada, instrumentos rudimentares, 

ocorrendo o aluguel de máquinas, tratores e colhedeiras, em épocas específicas como o 

plantio e a colheita. Nas unidades de produção familiares, a forma como se organiza o 

trabalho, o mercado, a tecnologia e possíveis conflitos ambientais são aspectos 

fundamentais para entender quem é o agricultor. Dessa forma, a agricultura familiar é 

apontada como o único tipo de agricultura que consegue produzir empregando técnicas que 

provocam uma degradação, em menor escala, preservando a qualidade dos alimentos e 

utilizando técnicas agrícolas mais apropriadas para preservar a fertilidade dos solos, ou 

seja, promovendo uma agricultura sustentável. As explorações familiares, independentes 

do contexto histórico ou socioeconômico no qual se encontram inseridas, são 

imprescindíveis para assegurar a satisfação das necessidades essenciais da sociedade. 

Diante disso, a agricultura familiar integra-se à sociedade global através de uma relativa 

autonomia das unidades de produção e de sua estrutura particular de valores, pois os 

mecanismos que regem o funcionamento destes estabelecimentos estão pautados tanto em 

valores econômicos, quantos nos costumes do agricultor familiar. Entretanto, apesar de sua 

relativa autonomia, a agricultura familiar encontra-se subordinada às decisões econômicas 

e políticas tomadas em escala global, visto que, as unidades de exploração familiares 

objetivam maximizar os lucros e otimizar os resultados em relação aos recursos da unidade 

de produção. 

Com esse intuito, vem ocorrendo um movimento de integração dos agricultores familiares 

à economia de mercado, motivado pelo fato do produtor estar inserido na sociedade de 

consumo. Sachs (1993) afirma que, estando o agricultor na sociedade de consumo, é muito 

importante que sua produção tenha acesso aos mercados. Isto porque ele e sua família 

apresentam demandas por produtos que não produzem e que, para adquiri-los, necessitam 

de capital originário da agricultura. As decisões relativas à produção do estabelecimento, 

em geral, são tomadas levando-se em conta as preferências do mercado, que desta forma, 

determina os limites da autonomia funcional da unidade de exploração familiar. Por 

conseguinte, dispondo de renda, além de permanecer na atividade, o produtor ainda tem 

melhoria em sua qualidade de vida, sendo este um dos aspectos fundamentais tendo em 

vista a perspectiva da sustentabilidade. 
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Lamarche (1998) argumenta que atualmente há diferentes graus de integração do agricultor 

ao mercado. Há situações em que ele está totalmente dependente do mercado, 

comercializando toda sua produção agrícola. Em outros casos, o agricultor comercializa 

parte da produção e dedica o restante ao consumo familiar. Há também situações em que a 

produção é destinada unicamente ao autoconsumo. Em sociedade de consumo, esta última 

situação tende a desaparecer. 

A globalização econômica promove a integração dos mercados provocando, entre outros 

aspectos, mudanças nos padrões de produção e de consumo. O mercado mundial torna-se 

cada vez mais competitivo e a agricultura, na tentativa de melhorar as condições de 

competitividade com vistas à internacionalização dos mercados, tem gerado novos padrões 

de divisão do trabalho, sendo um dos efeitos a diminuição do número relativo de 

trabalhadores efetivamente ocupados em atividades agropecuárias. Esse modelo de 

desenvolvimento, de um modo geral favorece o crescimento econômico, porém não 

prioriza o desenvolvimento social ou a melhoria na distribuição de seus benefícios, pois se 

baseou no aumento da produtividade do trabalho, criando novos produtos e serviços e 

gerando novas necessidades de consumo. Como resultado, houve um aumento da 

dependência dos produtores rurais em produtos que não podem ser produzidos no próprio 

estabelecimento, obrigando-os a aumentar a escala, o volume e o modo de produção, tendo 

em vista a redução dos preços dos produtos por eles produzidos. 

Quanto ao aspecto tecnológico, as técnicas implementadas geralmente determinam o 

sistema de produção.  As inovações tecnológicas são rápidas e complexas de forma que o 

agricultor deve estar constantemente buscando novas informações e aprimorando seu 

processo produtivo. A mecanização e o emprego de insumos industriais acarretaram, entre 

outros efeitos, grande aumento na produção, porém o acesso a estes recursos não acontece, 

em muitas situações, em decorrência do agricultor não dispor de capital. A mecanização e 

a quimificação são inovações tecnológicas que aumentam as exportações agrícolas, 

permitindo a diversificação da produção e a ampliação da área agrícola. O emprego de 

defensivos agrícolas, inseticidas e herbicidas, também cresceu de forma acelerada. 

O uso inadequado e indiscriminado dessas tecnologias tem acarretado graves problemas ao 

meio ambiente e ao próprio ser humano. Desta forma, as inovações tecnológicas estão 

intrinsecamente ligadas à sustentabilidade, uma vez que caracterizam meios de se apropriar 

dos recursos naturais, transformando-os com impactos ambientais maiores ou menores, 

dependendo da sustentabilidade da técnica adotada. Embora muito importante para o 
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agricultor, o acesso à tecnologia varia enormemente de um país para outro, de uma região 

para outra, de um município para outro, e até mesmo entre os produtores de uma mesma 

comunidade. Contudo, as técnicas agrícolas, sustentáveis ou insustentáveis disponíveis são 

poupadoras de mão-de-obra, o que influencia em muito o processo de êxodo rural em nível 

mundial, marginalizando e excluindo o agricultor familiar desprovido de recursos. 

Assim, é imprescindível a integração direta entre a atividade produtiva agrícola e a mão-

de-obra familiar, o que, no entanto, não condiz com a realidade de alguns agricultores 

familiares, em especial os dos países subdesenvolvidos que enfrentam restrições ao 

desempenho de suas atividades. Estas restrições são as mais variadas, destacando-se a 

insuficiência e até ausência de terras para garantir uma renda mínima que possibilite a sua 

reprodução simples e a ocupação da mão-de-obra existente, bem como a ausência de 

políticas públicas que viabilizem e fortaleçam a agricultura familiar. 

 

A agricultura familiar no Brasil 

 

No Brasil, desde o período colonial, a agricultura esteve voltada para atender ao mercado 

externo, sendo as pequenas propriedades rurais, produtoras de gêneros de subsistência 

pouco valorizadas e amparadas. Excetuando-se alguns casos, como a fixação de imigrantes 

no sul do Brasil e alguns assentamentos de programas de reforma agrária, de forma geral, 

os produtores familiares têm se reproduzido favoravelmente apenas enquanto 

propiciadores de atividades complementares as plantation, seja como força de trabalho 

sazonal ou permanente, seja como fornecedor de bens de subsistência. 

Pode-se afirmar que a pequena propriedade no Brasil adquiriu seus contornos no início do 

século XIX, notadamente no Sul do país com a corrente migratória européia, sob a gestão 

de duas figuras: os moradores, cessionários de pequenas porções de terra, usadas para o seu 

sustento, concedidas pelos grandes proprietários sendo obrigados a trabalhar para os 

mesmos e os agregados, pequenos sesmeiros que plantavam suas pequenas lavouras e eram 

obrigados a vender seu produto aos latifundiários, a quem cabia a fixação dos preços. 

Posteriormente surgem dois novos elementos: os intrusos, que invadiam pequenas nesgas 

de terras entre as sesmarias, adentravam e cultivavam terras abandonadas de herdeiros 

ausentes e terras não exploradas das grandes propriedades agrícolas e os posseiros. 

A figura jurídica da posse dura até os dias atuais com o reconhecimento do usucapião que 

legitima o direito de alguém que possua propriedade sem justo título, ou seja, escritura 
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pública durante mais de vinte anos (Constituição de 1946). Seguidamente, com a abolição 

das grandes sesmarias, tanto o pequeno agricultor, o invasor e até mesmo os grandes 

proprietários usaram o mecanismo da posse para garantir o acesso a terra. De 1500 a 1822, 

todas as terras brasileiras pertenciam à Coroa portuguesa, que as doava ou cedia seu direito 

de uso a pessoas de sua confiança ou conveniência, visando a ocupação do território e à 

exploração agrícola. Em 1850 foi criada a Lei de Terras que assegurou o fornecimento de 

mão-de-obra barata aos latifúndios, impedindo o acesso dos imigrantes à propriedade, pois 

com essa lei todas as terras devolutas pertenciam ao Estado, que somente poderia vendê-las 

através de leilões, beneficiando quem tinha mais dinheiro. 

No início da década de 1930, a crise econômica mundial que se iniciou com a queda da 

Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, afeta profundamente a economia brasileira, 

basicamente agroexportadora, atingindo, sobretudo o Sudeste e o Nordeste do Brasil que 

tinham suas economias baseadas na exportação do café e da cana-de-açúcar, 

respectivamente. Esta crise dá início ao processo de industrialização brasileira e incentiva a 

policultura, voltada para o abastecimento interno, e uma significativa fragmentação das 

grandes propriedades, aumentando o número dos pequenos e médios proprietários rurais. 

O avanço do capitalismo no campo promove a reestruturação social e econômica do 

agricultor familiar, obrigando-o a modificar suas formas de produção e seu modo de vida 

para servir a reprodução do capital. Oliveira (1998) afirma que o desenvolvimento do 

modo capitalista de produção no território brasileiro “é contraditório e combinado”, pois, 

ao mesmo tempo em que avança reproduzindo relação tipicamente capitalista produz 

também relações camponesas de produção. 

Ao longo dos anos 90, a agricultura familiar passa a permear discussões a respeito da 

realidade agrária brasileira, sendo abordada a partir de uma nova perspectiva, como afirma 

Wanderley (1996, p.1): 

 
Fala-se de um agricultor familiar como um novo personagem, diferente do 
camponês tradicional, que teria assumido sua posição de produtor moderno, 
propõem-se políticas para estimulá-los, fundadas em tipologias que se baseiam 
em sua viabilidade econômica e social diferenciada. 
 

 
A agricultura familiar começa a ganhar importância, pois a agricultura baseada na grande 

extensão de terra e no aporte tecnológico ameaça o emprego agrícola e, com isso, os 

estudiosos percebem a importância que a agricultura de base familiar possui para o 

desenvolvimento social e econômico do meio rural brasileiro. Essa importância está 
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relacionada com o desenvolvimento sustentável, no qual, a geração de emprego (agrícola e 

não-agrícola), renda, preservação do meio ambiente, produção de alimentos e o 

desenvolvimento local são os principais indutores do equilíbrio no meio rural, tornando-o 

mais dinâmico e capaz de manter e atrair a população. (SCHNEIDER, 2000) 

Cabe salientar que a grande propriedade, devido ao seu caráter extensivo, constitui também 

espaço de reprodução para os pequenos agricultores que ali se instalam prestando serviço 

ao grande proprietário, numa relação de total subordinação e dependência. A exploração 

indireta, aquela que é realizada por terceiros ou não-proprietários, é outra estratégia que o 

pequeno produtor brasileiro utiliza diante da falta de terra, sendo a parceria e o 

arrendamento, as formas mais utilizadas pelos agricultores para constituir 

progressivamente seu patrimônio fundiário. Contudo, a exploração indireta não alcança ser 

uma solução porque nesses acordos não há igualdade entre as partes, e os parceiros e os 

arrendatários têm que aderir aos preços e normas ditados pelos grandes proprietários. É um 

contrato verbal, leonino, sem garantias e de curta duração em que o parceiro e o 

arrendatário correm todos os riscos, quer sejam naturais quer sejam pelas oscilações do 

mercado e evita que determinadas propriedades sejam classificadas como improdutivas. 

O termo agricultura familiar ganha força no Brasil na década de 1990, amparada pelos 

movimentos sociais no campo, através do sindicalismo rural ligado à Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), emergindo assim, manifestações 

políticas como o “Grito da Terra”, que propunham a proteção social, política e econômica 

dos produtores familiares. Schneider (2003, p. 31) afirma que esse movimento constitui-se 

em um marco decisivo para unificação em defesa dos interesses dos agricultores 

familiares, pois: 

 
Formou-se, portanto, uma nova categoria política que passou a congregar o 
conjunto dos pequenos proprietários rurais, os assentados, os arrendatários e os 
agricultores integrados às agroindústrias, entre outros. Através da noção de 
agricultura familiar, esses agricultores passaram a constituir uma nova identidade 
política e a orientar, de maneira distinta, lutas sociais do movimento sindical 
rural, tal como expresso nos documentos mais recentes dessas entidades. 

 
As unidades de exploração familiar, embora ocupando uma área reduzida, são em geral, 

melhor aproveitadas que os latifúndios e são responsáveis por grande parte das chamadas 

culturas de alimentação básica ou de subsistência, fornecendo alimentos para a população e 

gerando o maior número de empregos nos estabelecimentos da área rural. A propriedade da 

terra é de grande relevância para o produtor familiar, pois é considerado um meio de 
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produção sendo fundamental à própria sobrevivência deste agricultor e de sua família. 

Apresenta além de valor comercial um valor afetivo com caráter mais simbólico, pois é um 

bem passado de uma geração a outra que retrata a trajetória da família, quando o 

patrimônio começou a ser formado. 

 

Agricultura familiar no Brasil e as políticas públicas: desafios e perspectivas 

 

A agricultura familiar, apesar de sua incontestável importância no contexto 

socioeconômico brasileiro, enfrenta problemas como a dificuldade de transporte e de 

comercialização; os juros altos; os preços elevados dos insumos; a ausência de uma 

política de fixação à terra e a extrema desigualdade na distribuição social da terra, que 

reflete o modelo agrícola do país centrado na grande propriedade monocultora. No Brasil, 

os latifúndios ocupam extensas porções das melhores terras, muitas vezes improdutivas ou 

inadequadamente exploradas, servindo de reserva de valor em caráter especulativo, sendo a 

ociosidade e o subaproveitamento da terra uma das principais características dessas 

propriedades. Oliveira (1995, p. 79) explica que: 

 
Isso acontece porque no modo capitalista de produção o solo, a terra, embora não 
tenha valor (pois não é produto do trabalho humano) tem um preço, e a sua 
compra dá ao proprietário o direito de cobrar da sociedade em geral a renda da 
terra que pode vir a dar. Numa palavra, ao comprar a terra compra-se o direito de 
auferir renda da terra. 

 
As técnicas utilizadas pela agricultura familiar no Brasil de modo geral são tradicionais e 

rudimentares e a falta de assistência técnica e de recursos acaba comprometendo a 

rentabilidade com baixos índices de produção e produtividade. Logo, os agricultores 

familiares, mais frágeis e vulneráveis, são os mais atingidos pelos efeitos das crises que 

constantemente afetam o setor agrícola. Nesse contexto, o papel do Estado na 

regulamentação das relações de trabalho, do acesso à propriedade da terra e da política de 

produção, financiamento e subsídios agrícolas assume importância fundamental no 

combate à pobreza, à subnutrição e à fome. 

Após a Segunda Guerra Mundial, especialmente nos anos 1960, o conceito de agricultura 

moderna passou a ser amplamente empregado. O mundo se organiza a partir do modelo de 

produção norte-americano, ocorrendo nos países subdesenvolvidos em áreas e culturas 

selecionadas, a especialização das atividades agrícolas e o consumo intensivo de insumos 

químicos; equipamentos; sementes geneticamente modificadas; sistemas de irrigação e 
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drenagem. O conjunto dessas mudanças tecnológicas na produção agrícola ficou conhecido 

por Revolução Verde. 

No Brasil, a partir da segunda metade da década de 60, o processo de modernização da 

agricultura ganha maior impulso, ocorrendo a formação dos Complexos Agroindustriais, 

que integram essa atividade à dinâmica industrial de produção.  Esse processo foi 

denominado “modernização conservadora”, uma vez que acentuou a concentração da 

propriedade da terra e expulsou uma parcela da mão-de-obra do campo. As bases técnicas 

da produção foram alteradas, possibilitando que as máquinas e insumos agrícolas, que até a 

década de 50 eram importadas, passassem a ser fabricados no Brasil, onde o agricultor, 

além de fornecer matérias-primas e alimentos, torna-se um consumidor dos produtos 

dessas fábricas. Através dessa revolução tecnológica o agricultor brasileiro abandona a 

agricultura tradicional, baseada no uso intensivo dos recursos naturais e passa a 

desenvolver uma agricultura moderna de bases empresariais. 

O governo brasileiro viabilizou essa modernização, concedendo empréstimos a juros 

altamente subsidiados, para a aquisição de máquinas, equipamentos e insumos modernos 

que passaram a ser amplamente utilizados nas atividades agrícolas.  Em 1965, o Estado 

cria o Sistema Nacional de Crédito Rural, com a finalidade de possibilitar o fortalecimento 

econômico dos produtores rurais. No entanto, na década de 70, as políticas públicas 

estiveram voltadas para uma parcela restrita dos agricultores brasileiros, beneficiando os 

grandes proprietários em detrimento dos pequenos produtores, promovendo a concentração 

fundiária e acentuando as desigualdades sociais e econômicas no campo. O agricultor 

familiar perde sua autonomia, tornando-se cada vez mais dependente do mercado e sendo 

profundamente prejudicado pelos atravessadores na comercialização da produção, que 

ficam com a maior parcela dos lucros. Nessa perspectiva, segundo Szmrecsányi e Ramos 

(1994; p.76): 

 
Ressalta-se que as políticas públicas do período pós-1965 acabaram sendo 
instrumento fundamental da modernização conservadora que se seguiu aos 
intentos de mudança dentro da ordem estabelecida. Do ponto de vista mais 
amplo, o que se teve foi o agravamento da heterogeneidade social, uma 
ampliação da miséria, uma secularização de problemas oriundos do chamado 
setor primário, tais como o do abastecimento, da disponibilidade e dos preços 
dos alimentos, mesmo quando se esperava resolver alguns deles. 

 

No final da década de 70, o Estado reduz o padrão de financiamento baseado no crédito 

rural, entrando em crise a partir de 1980, devido à queda de preços dos produtos, o 
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aumento da inflação, o declínio do PIB e à política agrícola do país, que passa a ser 

comandada pelo preço mínimo, objetivando compensar o papel declinante do crédito rural.  

Durante esse período, os subsídios não foram extintos, passando-se a selecionar os 

produtores que seriam beneficiados, limitando-se a concessão de recursos públicos aos 

produtores mais modernos.  Entretanto, a redução de subsídios promove um arrefecimento 

no processo de modernização tradicional e torna o setor agrícola menos atrativo, tanto 

como unidade produtiva quanto empreendimento financeiro especulativo.  Dessa forma, 

segundo Martine (1990; p.12): 

 

 A atividade especulativo-financeira com recursos creditícios, assim como a 
incorporação maciça de áreas novas foram arrefecidas.  Isto parece ter 
proporcionado uma certa reabertura do espaço para o minifúndio e para a busca 
de condições de sobrevivência entre as formas não-capitalistas ou menos 
organizadas da produção agrícola, especialmente em áreas mais atrasadas.  
Conseqüentemente, a agricultura parece ter voltado a fazer o papel de biombo, 
garantindo a sobrevivência de contingentes significativos da população durante o 
pior momento da crise.  Assim, é provável que o ritmo de migração rural-urbano 
tenha diminuído fortemente durante esse período. 

 
O modelo de modernização da agricultura embora tenha proporcionado um aumento 

considerável da produção, não conseguiu atingir um de seus maiores objetivos, que era o 

de solucionar o problema da fome mundial. A partir dos anos 1980, questiona-se esse 

modelo de desenvolvimento, tendo em vista seu caráter excludente e os seus efeitos sob o 

meio ambiente. Eclode o conceito de desenvolvimento sustentável, expressando o 

descontentamento da população diante dos impactos ambientais negativos provocados pela 

agricultura moderna. O uso intensivo e indiscriminado de agrotóxicos e adubos químicos 

agride o solo, contaminam os alimentos e as águas dos rios ou infiltram-se nos subsolos 

poluindo os lençóis freáticos.  

Na segunda metade dos anos 80, inicia-se a recuperação econômica brasileira e nesse 

período a política agrícola estava voltada para o mercado externo.  No entanto, a queda do 

preço dos tradicionais produtos de exportação leva o Brasil a procurar inserir no mercado 

internacional produtos elaborados de origem agropecuária.  O Plano de Estabilização 

Econômica, conhecido por Plano Cruzado, ao elevar o poder aquisitivo da população, 

expandiu o consumo e aumentou a demanda, fazendo o governo estimular a produção para 

o mercado interno e a recorrer a importação de alimentos para garantir o abastecimento do 

país.  Esse plano acaba fracassando, promovendo a deteriorização das finanças públicas, o 
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aumento da inflação e a perda do poder aquisitivo dos salários, o que agrava a situação 

social do país. 

Na década de 90, com a redução do crédito subsidiado e dos preços mínimos,     acirra-se a 

crise e o enfraquecimento da capacidade financeira do Estado, afetando profundamente a 

agricultura.  A nova política neoliberal, de acordo com Graziano da Silva (1996) reduziu a 

intervenção do Estado na agricultura, deixando as forças de mercado livres para 

reorganizar a distribuição espacial da produção.  O Estado não dispunha, nesse período, de 

recursos para o crédito rural e para a aquisição de produtos, assim, apenas alguns 

produtores ou regiões específicas são contemplados com essas medidas, e a produção 

agrícola passa a apresentar maior flexibilidade e a buscar maior qualidade e variedade de 

produtos com menores preços, estando às inovações tecnológicas profundamente 

associadas. 

Ao longo da história, as políticas públicas implantadas no Brasil privilegiam algumas 

culturas, regiões e produtores que proporcionam o maior retorno ao capital investido em 

detrimento dos agricultores familiares muito mais necessitados do crédito rural. Entre as 

décadas de 1950 e 1980, a monocultura e a mecanização foram estimuladas por sucessivos 

governos como modelo de desenvolvimento e crescimento econômico, o que resultou na 

expulsão acelerada dos pequenos proprietários rurais do campo para as cidades. A busca 

incessante do progresso técnico numa estrutura competitiva tende a transformar em 

redução de preços os ganhos de produtividade. No modelo econômico pós-fordista, que 

está sendo implementado através do processo de globalização, o envolvimento do Estado 

na regulação do mercado e na proteção dos agricultores familiares tende a diminuir, 

gerando a necessidade da adoção de novas estratégias produtivas pela maioria dos 

produtores que permanecem na atividade agropecuária. Abramovay (1992, p. 258), conclui 

que: 

 
Se para produzir lucros o desempenho da agricultura brasileira nos últimos anos 
tem sido brilhante, em contrapartida sua contribuição para que seja implantado 
no país um tipo de desenvolvimento em que o consumo das massas exerça um 
papel relevante é tão negativa, que põe definitivamente abaixo a idéia de que 
suas funções essenciais no desenvolvimento econômico estão adequadamente 
cumpridas. 

 
Em resposta aos movimentos sociais rurais, que lutam pela terra e melhores condições de 

trabalho, o Governo Brasileiro implantou em 1996 o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF), com o intuito de viabilizar a alocação de crédito 
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agrícola e apoio institucional a estes produtores, demonstrando a necessidade de políticas 

agrícolas que garantam um maior compromisso do Estado com essa categoria, de forma a 

apoiá-los diante das dificuldades que lhes são impostas. Até então, as políticas públicas 

existentes estiveram voltadas para os grandes produtores e para os complexos 

agroindustriais, que representam o processo de integração e subordinação da agricultura à 

indústria, ampliando desta forma a concentração de terras e de riquezas e promovendo 

também um intenso deslocamento em direção aos centros urbanos. 

A crise que se abateu no meio rural brasileiro ocasionou uma perda de renda do setor 

agropecuário e tornou evidente que, no país, as políticas públicas têm se mostrado 

excludentes e seletivas, visto que, não consideram a extrema diversidade social dos 

produtores. Os benefícios da modernização foram limitados às grandes propriedades e aos 

complexos agroindústrias que têm maior capacidade financeira e maior acesso ao crédito 

subsidiado. Já a pequena produção, tendo em vista sua limitada disponibilidade de terras e  

condições financeiras, não se adapta ao padrão tecnológico adotado. 

Segundo MULLER (1994), o pequeno agricultor tecnificado e integrado nas relações 

prodututivo-comerciais modernas não pode ser identificado com o pequeno produtor 

familiar de mercadorias, cuja capacidade de produção fundava-se na disponibilidade de 

fatores naturais e no volume de braços da família. O agricultor familiar moderno perde a 

auto-suficiência que dispunha para produzir, sendo-lhe impostas especificações técnicas 

que o obrigam a adquirir insumos industriais, máquinas e ferramentas. Dessa maneira, 

elevam-se os custos de produção, e este agricultor para se manter na atividade, recorre a 

financiamentos e incorpora no preço do produto seu valor de custeio, reduzindo, assim, seu 

poder de competição nos mercados. 

Alguns agricultores, em virtude do caráter concentrado da propriedade da terra e dos 

mercados no Brasil, não conseguem se apropriar dos ganhos de sua produção, necessitando 

integrar-se à agroindústria para garantir ao menos a sua reprodução.  Outros recorrem a 

proletarização, submetendo-se geralmente a longas jornadas de trabalho e a baixos salários.  

O intenso processo de mecanização agrícola e a crescente especialização regional da 

produção não conseguem absorver toda a mão-de-obra disponível, obrigando o trabalhador 

rural a migrar em busca de melhores salários e condições de vida. Assim a modernização 

agrícola não solucionou o problema da miséria rural, contribuindo para a deterioração da 

qualidade de vida, intensificando as tensões sociais no campo e favorecendo o êxodo rural.         

Para Alentejano (1997), a modernização conservadora promoveu “um profundo processo 
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de diferenciação social” no setor agrícola familiar, subordinando o trabalho ao capital.  O 

autor afirma ainda que: 

 
De um lado, grande parte das famílias que compunham o setor antes do início do 
processo foi expropriada e passou a compor a massa de assalariados permanentes 
ou temporários rurais e urbanos, contribuindo para o processo de unificação ou 
integração do mercado de trabalho urbano/rural no Brasil.  De outro, entre os que 
sobreviveram como pequenos proprietários vemos desenvolverem-se 
basicamente três tendências, não necessariamente excludentes entre si: a 
integração, com o agricultor abdicando do controle sobre o processo de produção 
em troca de uma maior garantia de renda; o recurso à semi-proletarização ou à 
pluriatividade, com o agricultor vendo-se forçado a complementar renda através 
da combinação do trabalho familiar na agricultura com outras atividades, seja o 
assalariamento temporário agrícola ou urbano ou ainda o desenvolvimento de 
atividades artesanais; a tecnificação com especialização, com o agricultor 
sujeitando-se diretamente aos mercados fortemente monopolizados. (Alentejano, 
1997; 26-27) 

 
Diante dos resultados negativos dos sistemas de produção dominantes, busca-se um novo 

modelo agrícola, que se comprometa não apenas com a manutenção dos mercados, mas 

principalmente que garanta a permanência do agricultor familiar, assegurando sua 

reprodução e autonomia. O agricultor familiar ressente-se da profunda dependência de 

insumos industriais, que he rouba a autonomia e onera sua produção, reduzindo dessa 

forma seu poder de competição nos mercados. Hoje, esse agricultor procura diversificar os 

sistemas de produção, praticando uma agricultura alternativa e ecológica, que produza 

alimentos sadios e de grande qualidade biológica, crescendo assim, a procura por alimentos 

orgânicos. Na concepção de Almeida (1999;p.176), no conjunto das idéias agroecológicas 

figura um modelo que propõem novas relações técnico-produtivas e sociais para 

agricultura; impondo a prática de uma agricultura viável nos planos biológico, 

técnico,econômico, político e social. 

Assim torna-se necessário implementar um sistema de produção que exija menos capital e 

que forneça ao agricultor familiar instrumentos de reprodução e resistência contra as 

ameaças externas, possibilitando a recuperação de suas técnicas tradicionais. O pequeno 

produtor familiar passa a desenvolver estratégias que garantam a sua reprodução, passando 

a combinar atividades agrícolas com as atividades não-agrícolas como uma forma de 

complementar sua renda e também gerar ocupação para o conjunto de membros familiares. 

O comércio da produção agrícola é outro grave problema enfrentado pelos agricultores 

familiares brasileiros, pois a falta de estrutura, a escassez de capital para escoar e 

armazenar a produção e a pouca integração com o mercado, possibilitaram o aparecimento 

de um poderoso grupo de intermediários ou atravessadores, que mantém os preços baixos 
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para o produtor e elevado para o consumidor. Dessa forma, o produtor rural deve eliminar 

o maior número possível de intermediários para melhorar o resultado da comercialização, 

buscando lucros crescentes para que ascendam econômica e socialmente.                

Diante dos resultados negativos dos sistemas de produção dominantes busca-se um novo 

modelo agrícola que se comprometa não apenas com a manutenção dos mercados, mas 

principalmente que garanta a permanência do agricultor familiar, assegurando sua 

reprodução e autonomia.  

A agricultura familiar tem um papel importante no contexto socioeconômico brasileiro, 

promovendo uma melhor oferta de alimentos e reduzindo o fluxo migratório para as 

cidades, já que um maior contingente de mão-de-obra permanece ocupado no campo.  O 

agricultor familiar continua a se reproduzir nas sociedades atuais, preservando sua 

originalidade e adaptando-se ao movimento do capital e as mais variadas situações que lhe 

são impostas pelo ambiente em que estão inseridos. As transformações capitalistas no 

campo promovem a modernização da agricultura e o produtor familiar passa a produzir 

para assegurar tanto a subsistência de sua família como também para atender as 

necessidades de consumo do mercado. Este processo reestrutura a vida social e econômica 

desses produtores, inserindo de forma desigual, dependente e subordinada a agricultura 

familiar à dinâmica de produção capitalista, o que traz obstáculos que algumas vezes 

inviabilizam a sua reprodução. 

 

Conclusões 

 

A modernização da agricultura brasileira promove transformações nos padrões de consumo 

alimentar e nos modos de vida, modificando o uso do espaço. As mudanças tecnológicas 

na agricultura não foram absorvidas por uma parcela considerável dos agricultores 

familiares, que foram excluídos desse processo, sendo obrigados a deixar a zona rural ou a 

buscar o assalariamento de parte da família como uma possibilidade de permanência em 

suas terras. As atividades agrícolas não atendem as demandas de trabalho para todos os 

membros da família e não geram rendas suficientes para o conjunto das pessoas envolvidas 

integralmente na agricultura. As políticas públicas no Brasil, por sua vez, têm se mostrado 

seletivas, privilegiando os grandes proprietários em detrimento dos pequenos produtores. 

Assim a pluriatividade surge como uma estratégia utilizada pelo agricultor familiar para 

garantir o atendimento às suas necessidades e viabilizar sua reprodução social. A história 
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da agricultura familiar no Brasil é marcada por lutas constantes na tentativa de conseguir 

um espaço econômico na sociedade, e dessa forma tanto a pluriatividade quanto outras 

estratégias de desenvolvimento no meio rural devem ser adotadas para garantir melhores 

condições de vida para a população que ali vive. 
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