
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

DESDOBRAMENTOS DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO 
ESTADO DO PARANÁ (BRASIL) 

 
 

HELENA MARIA CABELO MUNIZ1

MIRIAM DANTAS ROSA2

 
 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho procurou-se primeiramente, discutir alguns dos diferentes 

entendimentos teóricos do que seja a modernização, enquanto alteração da base técnica de 

produção, quando aplicado à agricultura, em especial, a paranaense, com a finalidade de se 

esclarecer o enfoque adotado. 

A seguir, tratou-se de analisar o processo de implantação da 

modernização agrícola no Estado do Paraná, iniciado a partir da década de 1960 e da 

intensificação dos seus reflexos socioeconômicos a partir da década de 1970. 

Foram ainda apontadas algumas das principais conseqüências da 

modernização, e seus reflexos no Estado do Paraná, sobretudo em relação às questões 

referentes à população e às suas condições de vida. 

1. TRANSFORMAÇÕES NA AGRICULTURA PARANAENSE 

A partir da década de 1960, o Estado do Paraná vivenciou grandes 

transformações na agricultura, ou seja, a chamada modernização agrícola, alterando 

substancialmente as relações sociais de produção. Assim, ocorreram mudanças 

significativas na base técnica de produção, isto é, modificações na estrutura fundiária, que 

resultaram em maior produtividade e liberação da força de trabalho. 

1.1 A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA PARANAENSE E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

SOCIOECONÔMICAS 

Antes de iniciarmos as discussões acerca da modernização, convém 

deixar claro o fio condutor da mesma. Entre os estudos sobre as transformações da 

agricultura, o termo modernização tem sido amplamente utilizado. Para o trabalho em 

questão, o termo modernização interpreta as transformações agrícolas como conseqüência 

de alterações nos padrões de acumulação da economia com crescente subordinação da 

agricultura ao capital industrial, o que resulta em modernização através da introdução de um 
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tipo particular de tecnologia, ou seja, aquela originada do setor industrial. 

(FLEISCHFRESSER, 1988) 

Graziano da Silva (1981, p. 24) em sua obra denominada “Progresso 

técnico e relações de trabalho na agricultura”, adota um conceito mais abrangente do que o 

de modernização tecnológica citado acima. Para esse autor, a tecnologia moderna utilizada 

no processo produtivo agrícola tem servido de instrumento para tornar a produção agrícola 

“cada vez mais independente das travas impostas pelas condições naturais”, servindo por 

essa via aos propósitos capitalistas de reprodução ampliada do capital, pois, conforme ele 

próprio esclarece, “o sentido último do desenvolvimento do capitalismo no campo é a própria 

industrialização da agricultura”. (GRAZIANO DA SILVA, 1982, p.44) 

 (...) a agricultura brasileira evoluiu basicamente daquilo que 

poderíamos chamar de vários complexos rurais, grandes fazendas, 

grandes propriedades que tinham nível de consumo interno e 

produção de subsistência interna na propriedade, para aquilo que 

hoje se chama complexos agroindustriais. (...) Então, é como se da 

agricultura daquele grande complexo rural fossem saindo partes dele 

e formando ramo da indústria que depois ligam novamente esses 

ramos da indústria, formando os complexos rurais. Hoje, a gente fala 

do complexo da soja, do complexo álcool ou complexo canavieiro, 

enfim, vários complexos. (GRAZIANO DA SILVA, 2002, p.137-138) 

Enquanto Kautsky, (1980, p.164) afirmava que a grande diferença entre a 

agricultura e a indústria estava na limitação do solo, visto que na indústria os meios de 

produção “podem ser multiplicados à vontade enquanto na agricultura, o meio de produção 

essencial, o solo, tem, em condições determinadas, uma certa superfície, insuscetível de 

aumento ao arbítrio do homem”, Graziano explica: 

é como se o homem passasse a “fabricar” as terras necessárias 

através da utilização das técnicas que desenvolveu (irrigação, 

drenagem, máquinas, fertilizantes etc.) e das relações que se 

estabelecem entre os vários agentes da produção. (loc. cit.) 

Para Brum (1988, p. 60), o conceito de modernização da agricultura pode 

ser sintetizado como um processo de mecanização e tecnificação da lavoura. 

Assim, a agricultura moderna (ou modernizada) é a fase agrícola que se 

caracteriza pelo uso intensivo, a nível das unidades produtoras, de máquinas e insumos 

modernos, bem como por uma maior racionalização do empreendimento e pela 
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incorporação de inovações técnicas, quer dizer, a utilização de métodos e técnicas de 

preparo e cultivo do solo, de tratos culturais e de processos de colheita mais sofisticados. 

Todavia, este autor acrescenta que o conceito de modernização não se 

esgota, e ainda pode ser definido como processo de modificações nas relações sociais de 

produção. 

Na fase anterior à modernização, as ligações entre a agricultura e a 

indústria eram bem menos relevantes, sendo que as técnicas de cultivo eram bastante 

simples, e o uso de máquinas, equipamentos e insumos industriais era ainda insignificante. 

Desta maneira, o setor agrícola não dependia, no seu processo produtivo, da indústria. 

Nesse contexto, a agricultura passou por diversas transformações, passando de agricultura 

tradicional para agricultura moderna. 

E afirma   

a agricultura tradicional baseava-se na utilização intensa dos recursos 

naturais, ou seja, na fertilidade natural do solo e da mão-de-obra 

direta (família), enquanto a agricultura moderna intensifica o uso de 

máquinas, implementos, equipamentos e insumos modernos, bem 

como técnicas mais sofisticadas, buscando maior racionalização do 

empreendimento (1988, p. 33). 

O referido autor, na obra “Modernização da Agricultura: trigo e soja” (1988, 

p. 69) acrescenta que a modernização possui características gerais e comuns bem como 

características específicas, que são variáveis de acordo com as regiões e produtos 

atingidos. Dentre as características comuns, destacam-se: 

 Especialização, com forte tendência à fixação de monoculturas 

regionais; 

 Viabilização e consolidação da empresa rural capitalista, 

acompanhada da progressiva desestabilização e desaparecimento 

da pequena propriedade rural de regime de trabalho familiar; 

 A concentração da propriedade da terra, quer através da 

aquisição de extensas áreas de terras nas novas fronteiras 

agrícolas, quer pela absorção de pequenas propriedades rurais por 

parte de médios e grandes produtores; 

 A supervalorização das terras, frustrando as aspirações dos 

produtores mais fracos; 
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 O uso intenso do fator capital (máquinas, implementos, etc.), de 

um lado, e de mão-de-obra barata e de trabalhadores temporários 

(“bóias-frias”), de outro; 

 Elevada utilização de capital de terceiros e a dependência 

acentuada em relação ao setor bancário (agricultura movida a 

crédito); 

 O estímulo preferencial e o incremento dos produtos agrícolas 

de exportação em detrimento das culturas destinadas ao consumo 

interno; 

 A expulsão de numerosos contingentes populacionais da zona 

rural para as periferias urbanas agravando os problemas sociais 

decorrentes desses deslocamentos. 

Todas as características citadas são encontradas na economia agrícola 

brasileira de uma maneira geral, mas são mais evidentes e estão mais concentradas em 

algumas regiões do país, como a região Sul e Sudeste, com avanço acelerado no Centro-

Oeste, mais precisamente nas lavouras de soja, trigo, arroz, café, cana-de-açúcar e 

algodão. No entanto, é necessário lembrar que o processo mais significativo no Brasil foi de 

concentração de uso da terra, visto que a concentração da propriedade, historicamente, já 

existia em grandes proporções, embora a distribuição territorial da concentração fundiária no 

país seja desigual. 

O caso do Paraná é bastante específico, pois sua colonização se fez 

através, primeiramente, da imigração alemã, italiana, eslava, no litoral e campos da região 

central do Estado, com o cultivo do mate e a extração da madeira. A ocupação da região 

Norte deveu-se à colonização dirigida pela Cia de Terras do Norte do Paraná, em pequenos 

lotes; e a ocupação da região Oeste, deveu-se a gaúchos e catarinenses, pequenos 

proprietários, expulsos de suas regiões, que vieram para o Paraná especialmente como 

posseiros. Desta forma, implantaram-se grande número de pequenas propriedades, 

contribuindo para uma estrutura fundiária menos concentrada. (IPARDES**, apud 

GRAZIANO DA SILVA, 1982, p.90-91)

Segundo Fleischfresser (1988, p. 21), o processo de modernização da 

agricultura paranaense se manifestou radicalmente a partir da década de 1970, mas já 

estava latente desde os anos 1960 devido à erradicação dos cafezais. 
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Segundo o IPARDES apud Oliveira, (1999, p. 24), a política de erradicação 

dos cafezais foi provocada pelas “sucessivas crises de superprodução: o plantio do café na 

África e na Colômbia, a qualidade do café produzido no Brasil, mais especificamente no 

Paraná, levaram um desequilíbrio entre oferta e demanda em termos mundiais e nacionais.” 

Nesse sentido, as microrregiões que tinham sua base produtiva na cultura 

do café sofreram as conseqüências dessas transformações, principalmente quanto à força 

de trabalho e às relações de produção. Nesse período, a população excedente dos cafezais 

localizados no Norte do Paraná se deslocava em direção as ”fronteiras agrícolas” do Estado. 

Mas, nos anos 1970, quando ocorreu o esgotamento das fronteiras 

agrícolas paranaenses, simultaneamente com o processo de intensificação no uso da 

moderna tecnologia e a substituição de culturas, verifica-se uma significativa evasão da 

população residente no meio rural, como se pode observar na Figura 1. 

 Entre 1940 e 1970, a população rural cresceu a altas taxas, 

apresentando um saldo migratório positivo de aproximadamente 2.800 

mil habitantes. Em apenas uma década, de 1970-80, o saldo 

migratório foi negativo em cerca de 2.600 mil pessoas 

(FLEISCHFRESSER,1988, p.21 

A Figura 1 mostra que a população rural do Estado do Paraná cresceu 

consideravelmente entre 1940 e 1970, visto que, em 1940 a população rural era de 934.004 

pessoas, passando a 4.425.490 pessoas em 1970, ocorrendo porém, uma redução de 

1.268.656 pessoas na década entre 1970 e 1980. 

Por outro lado, a população urbana do Estado cresce de 302.272 pessoas 

para 1.327.982 em 20 anos (entre as décadas de 1940 e 1960). Na década de 1970, esse 

total quase dobrou, passando para 4.472.561 pessoas em 1980. 

 9929



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

População Rural e Urbana no Estado do Paraná - 1940 a 
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Figura 1: População Rural e Urbana no Estado do Paraná - 1940 a 1980. 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico do Paraná – 1940, 1950, 1960, 1970 e 1980. 

Org: Miriam Dantas Rosa 

De acordo com o IBGE, em 1996, do total da população de 9.003.804 

habitantes, cerca de 77,9% residiam em áreas urbanas e 22,1% em áreas rurais, prova da 

crescente urbanização do estado. Este processo de urbanização não é conseqüência do 

crescimento dos demais setores econômicos, decorrendo, em grande parte, da liberação da 

mão-de-obra agrícola para as cidades, mas que se constitui em mão-de-obra sazonal para a 

agricultura. (IBGE, 1995/96) 

Atrelada à redução da população no campo, vê-se a tecnificação das 

lavouras do Estado do Paraná. A Figura 2 representa a evolução da utilização de tratores no 

Estado do Paraná, revelando que houve aumento relevante entre 1970 e 1996. 

A agricultura paranaense acompanhou a tendência nacional, isto é, foi 

imposto o padrão tecnológico e intensificaram-se as relações entre a agricultura e a 

indústria. Segundo Graziano da Silva (1982) a indústria não quer tornar a agricultura 

rentável, apenas torná-la submissa aos interesses do capital industrial e financeiro. Esse 

autor considera que o desenvolvimento tecnológico da agricultura ocorreu justamente por 

“pressão” do setor industrial e financeiro. 
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gura 2: Utilização de tratores no Estado do Paraná: 1970 a 1995/96 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 1970, 1975, 1980, 1985 e 1995/96. 

Org: Miriam Dantas Rosa 

Segundo informações do Impardes apud Ponte (2002, p. 06), “dentro do 

setor industrial o líder era o agroalimentar, representado pelo complexo oleaginoso da soja, 

sendo este o produto que introduziu as inovações, conhecido como veiculo da 

modernização agrícola”. 

A análise de como estas mudanças ocorreram e como estas 

refletiram sobre a base técnica e social de produção, parte da 

instalação de indústrias fornecedoras de equipamentos para a 

agricultura, a qual para poder utilizar-se dos mesmos teve que 

passar por transformações em sua base produtiva. (OLIVEIRA, 

1999, p. 24) 

Para Fleischfresser (1988), com a disseminação de tecnologias no campo, 

as relações produtivas se subordinam às exigências do mercado, e os produtos a ela 

destinados devem seguir a padronização e qualidade tecnológica estabelecidos pelos 

“compradores”, o que só é possível mediante a “tecnificação” da produção. E para se 

efetivar essa tecnificação o agricultor teve que recorrer ao mercado industrial para obter 

equipamentos, insumos, etc; o que exige altos investimentos. Desta forma, cria-se no 

mercado uma necessidade de crédito. O crédito rural aparece como “salvador da pátria”, 

porém não para todos os produtores. 
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Com relação à concentração de crédito rural no Brasil segundo Martine 

apud Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul SUDESUL*

estima-se que 80% dos estabelecimentos agrícolas não tem acesso 

ao crédito oficial e, entre os que participam do sistema creditício, os 

recursos estão altamente concentrados, já que 1% dos mutuários 

recebe 40% do valor total dos créditos. (1987, p. 42) 

Isso significa que uma parcela considerável do crédito rural fica 

concentrada nas mãos de uma minoria de produtores, mas sabe-se que essa parcela é 

representada pelos grandes proprietários. 

Segundo estudos da SUDESUL (1987, p. 42-43): 

em 1980, considerando apenas os créditos concedidos pelo Banco 

do Brasil para custeio agrícola, as operações realizadas com 

‘grandes produtores’ correspondem a 4,5% do número de operações 

e 42,7% do valor dos créditos; em contrapartida as operações 

contratadas com os chamados ‘mini’ e ‘pequenos produtores’ 

representam 81,4% do número e 28,7% do valor. 

Nota-se que há um descompasso entre o número e montante de crédito 

tomado por grandes e pequenos produtores, visto que, enquanto um número reduzido de 

grandes agricultores “abocanha” quase a metade do valor do crédito, um grande número de 

produtores fica com pouco mais de 25% do valor total. 

Outros fatos também são apontados por Graziano da Silva (1982): as 

tecnologias e os créditos são destinados para as culturas ditas modernas, ou seja, de 

exportação, e não para culturas tradicionais, particularmente à produção da soja. Observa-

se que com a agricultura subordinada ao mercado, há a chamada substituição de culturas 

alimentares por outras, que apresentam maior cotação no mercado, como a soja e o trigo. 

Martins (1980) afirma que grande parte dos produtos para o consumo interno da população 

advém dos pequenos produtores, visto que os grandes produtores destinam sua produção à 

exportação. 

Essas são algumas das alterações observadas na agricultura a partir do 

processo de modernização da base técnica. A própria redução da população rural no Estado 

do Paraná é um indício da referida modernização, conforme Figura 3. 

                                                 
* Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul 
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Figura 3: População urbana e rural no Estado do Paraná - 1970 a 2000 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 1970, 1980, 1991, 1996/96 e 2000. 

Org: Miriam Dantas Rosa 

Esta redução da população rural no Estado do Paraná é mais um dos 

resultados da modernização da agricultura paranaense. Segundo Graziano da Silva (1982, 

p. 30), “a modernização aumenta as exigências e diminui o período de ocupação da mão-

de-obra não qualificada numa dada propriedade agrícola”, tendo sido substituído o 

trabalhador permanente pelo volante (temporário), e este último não necessariamente vai 

residir no meio rural. 

Em 1996, sua população residente era de 9 003 804 habitantes, com 

77,9% localizados em áreas urbanas e 22,1% em áreas rurais. Os resultados dos últimos 

censos demográficos demonstram que o estado está se tornando cada vez mais 

urbanizado. Na verdade este processo de urbanização não é provocado pelo crescimento 

dos demais setores econômicos, mas, em grande parte, pela liberação da mão-de-obra 

agrícola, que embora indo parar nas cidades, constitui-se em mão-de-obra sazonal para a 

agricultura. (IBGE, 1995/96) 

Pode-se afirmar que no quadro do trabalho assalariado rural, a categoria 

que mais aumentou foi o temporário, visto que o trabalho permanente requer o pagamento 

de encargos sociais, enquanto a categoria dos temporários é enquadrada como emprego 

com contrato, em que não há carteira assinada e o período do contrato não ultrapassa 4 

meses. 
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Figura 4: Pessoal ocupado distribuído por categoria no Estado do Paraná - 1970 a 1995 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário – 1970 e 1995/96. 

Org: Miriam Dantas Rosa 

A Figura 4 mostra que o pessoal ocupado em atividades rurais no Estado 

do Paraná está dividido em duas categorias, isto é, empregados permanentes e 

temporários. Nota-se que houve redução do número de pessoas nas duas categorias, 

devida também à diminuição da população residente no meio rural. Verifica-se ainda que 

houve redução, em menor escala, dos empregados temporários, se comparados aos 

permanentes, evidenciando a persistência dos bóias-frias na agricultura do Estado. 

O bóia-fria, que constitui o grupo dos trabalhadores temporários, segundo 

Bastos e Gonzales (apud PONTE, 2002, p. 14), “reside fora das fazendas, em geral, nas 

periferias das cidades e vilas, e que (sic) se desloca continuamente para executar tarefas 

em regime de empreitada, nas áreas rurais”. Assim, este trabalhador compõe um grupo de 

pessoas desprovidas de meios de produção necessários à sua sobrevivência e que 

necessita vender sua força de trabalho ao capital. 

Todavia, Graziano da Silva (1982) adverte que há outra categoria que 

realiza o trabalho assalariado, os pequenos proprietários. Estes são providos dos meios de 

produção, mas por circunstâncias da política agrária e da economia, são “obrigados” a 

trabalhar em outras propriedades para completar a renda familiar. Salienta ainda que este 
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produtor diferencia-se do bóia-fria, pois este último encontra em sua força de trabalho sua 

“única” fonte de sobrevivência. 

Nesse sentido, não se pode deixar de destacar que, de acordo com 

Fleischfresser (1988), o aumento do assalariamento não é exclusivo da modernização 

tecnológica, mas também dos reflexos sobre o processo de diferenciação socioeconômico 

entre os produtores, ou seja, a chamada desigual distribuição de renda e concentração 

fundiária. Estes fatores levam à concentração da terra, tecnologia e capital. Por outro lado, 

os pequenos proprietários são excluídos de suas terras, tornando-se, em sua maioria, 

trabalhadores rurais volantes. 

A modernização tecnológica levou à concentração fundiária, conforme 

mostra a Figura 5 que aborda a proporção do número e área dos estabelecimentos por 

grupos de área total, no período compreendido entre 1970 e 1995. 

A análise da Figura 5 revela um nítido aumento na concentração do uso da 

terra e na distribuição de estabelecimentos agropecuários do Paraná entre os anos de 1970 

e de 1995. Nota-se que em 1970 os estabelecimentos com menos de 10 hectares, 

representados pelos 53,2% do total de unidades, controlavam 10,8% da área total. 

Entretanto em 1995, a proporção do número de estabelecimentos desse grupo havia 

declinado para 41,8%, e a proporção da sua área, para apenas 5%. Observa-se ainda que 

houve redução na proporção da área dos estabelecimentos de 10 a menos 100 hectares, de 

41% em 1970, para 33,8% em 1995. Por outro lado, os estabelecimentos com mais de 100 

hectares registraram forte aumento na proporção do número e da área. 

Contudo, observa-se que a estrutura fundiária do Estado do Paraná ainda 

é composta na maior parte por pequenos e médios estabelecimentos. 
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Figura 5 - Paraná : Proporção do número e da área dos estabelecimentos por grupos de 

área total - 1970 e 1995/96 

Fonte:IBGE - Censo Agropecuário – 1970 e 1995/96. 

Org: Miriam Dantas Rosa 

No caso específico da região sul, onde se encontra o Paraná, em virtude 

da colonização baseada na pequena propriedade (a colônia), a participação percentual das 

propriedades com menos de 1000 ha é quase total, controlando 74,9% das terras contra 

somente 0,5% do total das propriedades, com mais de 1000 ha, que controlam 25% do total 

de área. 

Além da concentração fundiária, a modernização da base técnica 

agricultura acarretou também o êxodo rural, que seria a saída em massa da população do 

campo em direção às cidades, modificando a configuração espacial da área urbana e rural. 

Esse processo de deslocamento populacional ocorre tanto com os bóias-

frias quanto com os pequenos proprietários de terra, embora o maior contingente seja 

daqueles desprovidos dos seus meios de produção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de modernização da base técnica de produção agrícola 

ocorrido no país, com início na década de 1960, intensificou-se na década de 1970 

trazendo, desde então, uma série de conseqüências que afetam profundamente a situação 

socioeconômica do país. 
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No estado do Paraná a situação não é diferente. Também aqui as 

conseqüências foram intensas e diversificadas. 

O processo de mecanização e tecnificação das lavouras, que visava o 

aumento da produtividade agrícola, ocasionou uma série de conseqüências, entre as quais 

destacam-se o incremento da concentração fundiária; a sujeição da agricultura às condições 

impostas pelo mercado; o aumento da diferenciação socioeconômica entre os produtores 

rurais; o êxodo rural da população de pequenos produtores e trabalhadores em geral, em 

direção às cidades e o regresso dessa população ao campo, como assalariados, como mão-

de-obra volante; o aumento e posterior decréscimo do trabalho sazonal, que penaliza de 

maneira chocante essa mesma população; o aumento da população urbana. 

Esta última, além de ocasionar graves problemas sociais urbanos (falta de 

habitação, emprego, escolas e atendimento à saúde, aumento da violência e agressão ao 

meio ambiente), gerou um enorme contingente de trabalhadores rurais alijados da terra, 

acentuando a ação dos movimentos sociais organizados. O volume de expulsos do campo, 

aliado à incapacidade de absorção produtiva dos mesmos, provocou situações de sub-

emprego e marginalidade, deteriorando as condições de vida da sociedade. De outra forma, 

apresentou-se um contexto favorável para que se organizassem movimentos com o objetivo 

de reintegrá-los ao seu meio de origem. 

Tais são os desdobramentos da modernização da base técnica da 

agricultura, cujo aumento de investimentos vem proporcionando a elevação da 

produtividade, agravando, porém, as desigualdades sociais. 

Assim, verifica-se que a modernização tecnológica da agricultura ao 

subordinar a produção à ordem do capital, acrescendo a concentração fundiária, acentua a 

desigualdade social e econômica no Estado do Paraná. 
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