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Resumo 
 

 O artigo a ser apresentado tem como objetivo retomar a discussão sobre a assim chamada “questão 
agrária brasileira”, enfocando especificamente a passagem final do sistema de exploração do trabalho 
denominado de colonato que embasou por quase cem anos a produção cafeeira, notadamente no processo 
de expansão da frente pioneira pelo interior do estado brasileiro de São Paulo, adentrando nos estados de 
Minas Gerais e no norte do Paraná. Este enfoque será restringido a um debate teórico que foi personificado 
nas abordagens de iminentes pensadores brasileiros, tendendo ora para uma compreensão do referido 
sistema de trabalho como análogo ao trabalho camponês ora como ao trabalho operário. Como decorrência 
dessa controvérsia, alguns desdobramentos das abordagens puderam ser mapeados nas tentativas de 
compreensão do processo de transformação social que pôs fim ao colonato e instituiu um trabalho 
assalariado volante na agricultura paulista dos anos 1960 e 1970. Apresentaremos um debate em particular 
que girou em torno de um livro que procurou fazer uma síntese da cafeicultura, evidenciando que essa 
síntese não significou o fim da questão.  
 Procuraremos indicar como a controvérsia quanto ao colonato representar um processo de 
proletarização ou de campenização decorreu sobretudo da própria contradição do objeto abordado. Isto é, a 
contradição em torno do modo como o trabalhador sobretudo imigrante foi inserido por meio de contratos de 
trabalho nas fazendas cafeeiras com uma remuneração pelo trabalho equivalente ao salário, porém com 
acesso aos meios de produção (no caso, a parcelas de terra dentro das propriedades fundiárias), com ambas 
as empreitadas (no café e nas culturas alimentícias) tocadas por membros da família do colono. Num 
contexto de expansão da fronteira agrícola, o sentido dessa contradição deve ser buscado. As interpretações, 
todavia, ressaltaram seguidamente alguns aspectos parciais desse trabalho, retomando num plano teórico as 
concepções leninistas ou luxemburguistas do processo de expansão do capital. De maneira semelhante, nas 
tentativas de compreensão do processo de fim do colonato e de modernização da agricultura paulista, 
concepções semelhantes foram retomadas, com algumas “novas” críticas aos fundamentos do marxismo 
transmutados em estudos particulares dos referidos processos. Esse artigo pretende fazer um balanço 
dessas interpretações e mostrar alguns dos debates entre elas, procurando indicar as relações das mesmas 
com as contradições daquilo que se cunhou chamar de “questão agrária brasileira”.  
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Introdução  

 O cânone marxista, caso se possa encontrar algo parecido com isso na história do marxismo, foi 

erguido a partir da interpretação de diversas obras que se tornaram consagradas não apenas pelo seu 

conteúdo crítico à sociedade burguesa como também pela influência política de leitores que personificaram 

instituições do assim chamado movimento operário. Conquanto tais obras expressaram projetos de 

transformação dessa sociedade levados à prática pelas referidas instituições ou por instituições para além 

delas é importante refletir sobre a construção de consensos nessa trajetória de canonização das ditas 

interpretações. O distanciamento temporal (leitores situados na segunda década do século XXI) por vezes 

oculta que tal processo tenha se dado por meio de muitas disputas e o distanciamento espacial (leitores 

situados em países sul-americanos de origem colonial) por vezes nos faz ignorar a maneira como as 



particularidades dos contextos onde tais interpretações foram construídas influenciaram nas mesmas 

discordâncias. Não sendo possível, nos limites desse artigo, retomar pormenores dessas controvérsias, 

restringir-nos-emos a indicar matrizes de interpretações de processos históricos derivadas sobretudo de 

leituras possíveis a partir do livro base do pensamento marxista. Posteriormente, particularizaremos o escopo 

desse trabalho a um debate concernente ao processo de modernização da agricultura no Brasil, relativo ao 

contexto da cafeicultura paulista.  

 

Antecedentes e pressupostos teóricos de um debate 

 Quando Karl Marx, em princípios da década de 1870, escreveu o capítulo 24 do primeiro livro de sua 

obra por assim dizer mais madura, O capital1, havia discorrido de maneira abrangente nos 23 capítulos 

anteriores sobre o processo de produção capitalista de mercadorias2. Incluíra neles aspectos da maneira 

fetichizada com que a troca de mercadorias abstrai elementos particulares de seus processos produtivos. 

Entre esses elementos abstraídos no mercado e igualados à mesma condição de mercadoria estava o estudo 

da força de trabalho, cujo consumo na produção, permitido pelo pagamento de um salário, possibilitava um 

processo de acumulação, realizado na venda de mercadorias assim produzidas com um valor acrescido 

sobre aquele inicialmente investido. O investimento reiterado de parte desse valor acrescido em meios de 

produção e em mais força de trabalho conduzia ao entendimento de um processo de reprodução ampliada do 

capital. 

 Marx procurara, até aí, revelar a violência escondida atrás da troca de “equivalentes” no contrato de 

trabalho firmado entre o trabalhador e a empresa capitalista. Procurara ainda mostrar como a lógica da 

acumulação se recolocava a cada ciclo de produção sempre em escala alargada, a partir dos mesmos 

fundamentos. No capítulo 24, então, passaria a interpretar outra forma de violência a permitir a acumulação 

de capital e incorreria numa explicação aparentemente histórica de como esse processo teria ocorrido 

particularmente para o caso inglês. Incorria, com isso, em demonstrar como se formara o essencial daquela 

lógica da reprodução ampliada do capital, que dependia da existência do trabalhador disponível no mercado, 

livre para ser empregado produtivamente.   

 O fundamento do processo histórico que construiria a existência do trabalhador assalariado disponível 

para a industrialização inglesa, conforme reiterava o argumento do referido capítulo 24, seria a expropriação 

do povo de sua base fundiária. Isto é, a maneira como diversos processos particulares (Revolução Agrícola, 

cercamento de terras de uso comum, legislação contra a vagabundagem, cobrança de impostos, expulsão de 

agregados e servos, etc.)  expulsaram o “homem” “inglês” do “campo”, separando-o dos meios de produção 

de existência, para forçá-lo a sobreviver mediante a aceitação de trocar o seu tempo e sua força de trabalho 

por uma quantia de dinheiro que permitisse acessar mercadorias para o seu consumo.  

                                                 
1 MARX, 1985; cap 24. 

2 MARX, 1985; Livro 1. 



 Colocamos os termos acima entre parênteses porque o ponto de chegada do mesmo processo 

acabava sendo também constituir uma igualdade entre os homens3, na medida em que o trabalhador passava 

a negociar com o empregador “livremente” a cessão de sua força de trabalho4, ao mesmo tempo em que o 

Estado nacional inglês e sua jurisdição que abarcaria posteriormente toda a população ali expropriada como 

concidadãos estava se formando, bem como seria essa expropriação que fomentaria o crescimento das 

cidades e da indústria5, caracterizando por oposição o campo enquanto tal. Enfim, as categorias que 

utilizamos para referenciar sujeitos e objetos dos processos estavam elas mesmas em gestação. 

  De tudo isso, pode-se inferir que o argumento supostamente histórico se convertia num argumento 

lógico: a expropriação seria o fundamento da acumulação primitiva, que seria, portanto, o fundamento da 

reprodução ampliada do capital. Quando o “deus da mais-valia” tivesse derrubado os demais ídolos da Época 

do Absolutismo do altar (incluindo neles a pilhagem, a colonização e a usura)6, a violência econômica 

passaria a se reproduzir de maneira sempre ampliada, prescindindo do uso explícito da violência para forçar a 

população a trabalhar. A metáfora à religião, por sua vez, remetia ao papel ideológico internalizado da 

aceitação do trabalhador em participar da relação social, fetichizada na forma mercadoria.  

 Essa interpretação, transposta para outros casos de modernização, opunha duas formas de 

reprodução social, consagrando a reprodução capitalista como o ponto de chegada de diversas formas de 

reprodução não especificamente capitalistas – porque não centradas na exploração do trabalho livre e 

assalariado –, tidas afinal como pré-modernas, atrasadas e, por vezes, até como feudais. Ou seja, a 

acumulação primitiva inglesa, levando à chamada Revolução Industrial, e por meio da inversão de valores do 

conceito de liberdade (passado a meramente positivo diante dos ideais de libertação das “amarras” feudais ou 

tradicionais) instituía um padrão ou um modelo de sociabilidade que logo se contraporia a realidades que não 

se encaixassem no mesmo.  

 Derivando dessa leitura que conduzia a um dualismo, o pensamento em torno do que se cunharia 

pensar como a questão agrária repassaria, em geral, alguns dos pontos contidos no capítulo 24 d'O capital, 

procurando em outros contextos nacionais tendências que conduzissem à afirmação ou negação do processo 

fundamental de assalariamento.  

 A consagração dessa interpretação canônica passaria pelo estudo de Karl Kautsky, em seu A questão 

agrária7, referenciado no caso da modernização da agricultura na Alemanha, ao longo do século XIX. Ali, a 

questão da Revolução Agrícola inglesa, gradativamente, ganharia contornos particulares com a análise, para 

o caso da Alemanha, da mudança para o sistema de rotação de culturas, e com a utilização  das áreas de uso 

comum; a estrutura fundiária, ao longo da modernização, sofreria um processo de concentração, e uma 

agricultura cada vez mais produtora de mercadorias abasteceria um mercado interno cujo sentido era a 

                                                 
3 MARX, 1985; cap. 1. 

4 MARX, 1985, cap 2. 

5 GAUDEMAR, 1977, cap. 8. 

6 MARX, 1985, cap 24. 

7 KAUTSKY, 1986. 



cidade e a indústria, para onde afluíam os camponeses alemães expropriados pelo processo. Obviamente, o 

fundamento da proletarização ficava assim reiterado.   

 Não seria muito diferente da interpretação dada para o caso da Rússia consagrada por Vladimir I. 

Lenin, em O desenvolvimento do capitalismo na Rússia8, em que, apesar da constatação de um relativo 

atraso ao que se referia a processos similares ocorridos na Europa, a produção capitalista de mercadorias 

agrícolas se expandia, transformando as relações de produção no campo e levando um contingente 

crescente de trabalhadores a migrar para as indústrias que se consolidavam nas cidades daquele país, ainda 

então sob regime czarista. A proletarização não era de todo maléfica, no fundo, por permitir a constituição da 

única classe que poderia conduzir ao socialismo, segundo o autor.   

 Entretanto, a periodização dessas mesmas obras revelavam uma não-simultaneidade para processos 

de modernização que ocorriam posteriormente ao caso inglês, tal como analisado por Marx9. Assim, a 

acumulação propriamente capitalista mostrava-se ocorrendo simultaneamente a formas de acumulação de 

capital organizadas sobre fundamentos distintos do assalariamento em outras partes do mundo. Os estudos 

de casos particulares de processos análogos à acumulação primitiva mostravam uma espécie de repetição 

histórica de um mesmo processo, ainda que a lógica da interpretação desses processos particulares é que 

encaixava as particularidades dos mesmos processos no esquema agora consagrado de interpretação da 

passagem de sociedades pré-modernas para a assim chamada modernidade, assente na forma assalariada 

de exploração do trabalho e de acumulação do capital.  

 Num mundo que se estabelecia gradativamente há alguns séculos como unidade de particularidades 

através das relações comerciais que se estabeleciam entre as partes, sobretudo pela colonização e pelo 

mercado mundial, a coexistência de países tidos como modernos e países ou territórios tidos como pré-

modernos, aos poucos, ganhava a aparência de uma “corrida” para se chegar ao padrão de reprodução social 

pautado pelo “modelo” que se impusera, o modelo inglês e sua revolução industrial10. 

 O ponto de vista de quem não atingiu o modelo criaria todavia a base para se repensar a teoria como 

processo inequívoco ao qual todas as particularidades devessem passar para atingir o patamar almejado e, 

dentro das contradições do mesmo, poder ir além; em outras palavras, no caso da crítica marxista clássica da 

luta de classes, construir o socialismo.  

 Talvez assim possamos pensar a crítica que Rosa Luxemburgo mira ao esquema de reprodução 

ampliada contido n'O capital, de Marx. Em seu A acumulação de capital11, Luxemburgo  retoma a construção 

lógica do argumento marxiano, em contraposição aos esquemas da Economia Política clássica, para indicar 

como a reprodução ampliada de capital coexistia com mecanismos próprios à lógica da acumulação primitiva 

e próprios do funcionamento de um Estado que pouco fora tematizado no estudo de Marx. Por isso, as 

                                                 
8 LENIN, 1982. 

9 KURZ, 2005. 

10 KURZ, 2000. 

11 LUXEMBURGO, 1985. 



condições históricas da acumulação iam além da expropriação anteriormente realizada que disponibilizara 

trabalhadores assalariados para a indústria. Essas condições continuavam a ser reiteradas mundialmente 

pela luta contra a economia natural e contra a economia camponesa, pelos empréstimos internacionais que 

subjugavam países “atrasados”, por tarifas protecionistas e pelo poderio militar dos países.  

 O imperialismo, assim caracterizado por Luxemburgo, mostrava-se crítico da modernização em si, 

uma vez que atrelava a reprodução da parte “moderna” à reprodução e exploração da “pré-moderna” como 

algo constitutivo da unidade do mundo capitalista. Nele, a destruição de formas de economia naturais e 

camponesas nada tinha de progresso porque representava a violência do processo. A corrida 

desenvolvimentista mostrava-se de início como uma corrida desleal, em que nem todos compartilhavam das 

mesmas condições de reprodução e uns fomentavam o desenvolvimento de outros. A reprodução de relações 

não capitalistas se articulava com a reprodução de relações capitalistas por meio daqueles mecanismos 

acima listados, de maneira que a proletarização não era necessariamente o sentido do processo de 

modernização, ao menos não exatamente para aquelas particularidades que se articulavam ao “centro” 

compondo o lado negativo de dicotomias: “atrasadas”, “pré-modernas”, “camponesas”, “coloniais”. 

Perguntava-se se o processo de modernização deveria e poderia ser repetido tal como na análise da 

acumulação primitiva clássica e questionava-se a positividade do mesmo escancarando o lado violento da 

territorialização do capital. Logo se perguntaria também sobre as particularidades propriamente ditas, mas 

deixemos isso para ser tratado adiante.  

 Por sua vez, o imperialismo caracterizado por Lenin12 criticava a maneira como os monopólios de 

grandes empresas, atreladas ao capital bancário, já haviam procedido a uma partilha do mundo, explorável 

pelo poder de investimento desses monopólios, pela exportação de seus capitais e de seus créditos para a 

obtenção de lucros e de juros em países que se modernizavam. Ainda que esboçasse um velado otimismo 

quanto a este processo estar acelerando a constituição de uma classe operária assalariada mundial que seria 

o pressuposto da revolução socialista, verificava-se por meio da análise da expansão desses monopólios que 

a acumulação capitalista ganhava outros contornos na época, de maneira que a repetição da acumulação 

primitiva nos países que se modernizavam não poderia ser igualada àquele processo anteriormente descrito 

no supracitado capítulo 24 d'O capital. De um modo geral, verificava-se que a acumulação primitiva não 

poderia ser a mesma lidando com um grau de acumulação de capital bastante avançado nas realidades que 

saíram “na frente” na referida corrida desenvolvimentista.  

 Para teóricos preocupados com as particularidades que se subordinavam a essa partilha cabia à 

época perguntar como ocorreria essa proletarização, se era inevitável ou não, se positiva ou cruel, como 

acelerá-la e acabar com relações internas de dominação pessoal para modernizar o seu país ou como evitar 

a dependência criada por meio de uma modernização ancorada na inversão de capitais monopolistas.  

  

                                                 
12 LENIN, 1976. 



 

Inserindo a questão agrária brasileira no debate 

 O caso, por assim dizer, brasileiro mereceria algumas adaptações para ser incorporado à 

interpretação clássica de uma suposta história mundial. Dessa maneira, Caio Prado Jr., em sua Formação do 

Brasil contemporâneo13, caracterizou uma colônia que teve uma gênese moderna e que cumpriu um sentido 

de produzir mercadorias tropicais para o mercado europeu. Nela, porém, a escravidão e a grande propriedade 

foram elementos essenciais e esboçava-se aí um pressuposto histórico de nossa questão agrária, ao mesmo 

tempo em que se apresentava uma contradição fundamental de uma modernidade, caracterizada pela forma 

mercadoria, embasada por elementos distintos do que comumente a caracterizaria.  

 É bem verdade que a colônia e a escravidão, articulados aos Estados Absolutistas, compunham 

alguns dos elementos estruturais da explicação do processo de acumulação primitiva, tal qual descrito no já 

citado capítulo 24 d'O capital, entretanto, a expropriação do povo de sua base fundiária permanecia como um 

fundamento essencial naquela explicação. Esse fundamento, numa primeira aproximação, não faria qualquer 

sentido para como se deu a colonização por aqui. Por outro lado, a análise da exploração da colônia e de 

todo o complexo de trocas desiguais internas (no que paute a escravidão) e externas (no monopólio das 

Metrópoles sobre as colônias e no tráfico negreiro) permitiria, num autor como Fernando Novais14, por 

exemplo, caracterizar a colonização como parte do fomento da acumulação primitiva europeia, ou, até mais 

especificamente, inglesa15. Assim, o sentido da colonização ganhava uma interpretação mais próxima da 

explicação consagrada da teoria marxista, desenvolvendo no entanto elementos da particularidade dessa 

relação a partir do ponto de vista da colônia.  

 É emblemático como Novais estipula como marco de sua análise a data de 1808. Embora a 

escravidão e a grande produção para o mercado externo permanecessem por muitas décadas depois, a 

queda do monopólio colonial, com a abertura dos portos neste ano, representa uma determinação do sistema  

mundial produtor de mercadorias, personificado ali na política externa inglesa, sobre a particularidade da 

produção na ex-colônia. Essas dimensões devem ser tratadas conjuntamente.  

 É também verdade que o povo, então denominado de indígenas, foi gradativamente expropriado de 

sua base fundiária no processo e que muitos compuseram uma força de trabalho escravizada para a empresa 

colonizadora16. A formação de uma população expropriada e disponível para trabalhar na produção de 

mercadorias tropicais para a Europa se daria todavia concomitantemente nos territórios colonizados 

africanos, ou na relação com uma produção de trabalhadores escravizados gradativamente estruturada num 

mercado altamente rentável, como bem reconheceria Prado Jr. ao afirmar que o tráfico explicaria a 

                                                 
13 PRADO Jr., 2000. 

14 NOVAIS, 2005. 

15 NOVAIS, 1969. 

16 ALENCASTRO, 2000. 



escravidão e não o contrário17 e como também seria desenvolvido no argumento de Alencastro sobre o 

territorialização da colonização portuguesa no Atlântico Sul18.  

 Explicar-se-ia em parte, é preciso dizer. Isso porque a relação entre trabalho e terra se dava em 

proporções, de fato, completamente distintas da analisada para o caso inglês. Então, a expropriação do povo 

de sua base fundiária tinha outro significado para a realidade a ser colonizada, uma vez que a abundância de 

terras colonizáveis demandavam, de certo modo, algo que impedisse que o trabalhador ocupasse para si 

meios de produção, por assim dizer, “livres”.  

 Não seria outro o tema do capítulo 25 d'O capital, a analisar a “Teoria da moderna colonização”19, 

capítulo esse em geral pouco lido no marxismo tradicional, mas que abre caminho para a compreensão de 

processos de modernização que se deram posteriormente ao marco dado pela concretização do caso inglês, 

analisado no capítulo anterior daquele livro20. Entretanto, durante os séculos XVI e XIX a escravidão surgiu 

como uma “solução” para a questão, por obrigar o trabalhador a acumular o capital de seu proprietário, 

conquanto a liberdade para a ocupação de terras em abundância no interior do território constituía uma 

ameaça à permanência desse trabalhador, caso ele pudesse escolher onde e como se empregar.  

 

Circundando as interpretações do colonato na cafeicultura 

 Uma outra situação seria aquela em que a abundância de terras cultiváveis passasse a conviver com 

o questionamento da escravidão. A chave para interpretação desses contextos também poderia vir a ser 

buscada no mesmo referencial teórico marxiano. O marxismo a desdobraria.  

 No capítulo supracitado de Marx, a discussão surgiria em torno de como organizar uma colonização 

num contexto de abundância de terras e escassez de trabalhadores, em que a escravidão não fosse uma 

alternativa. A ameaça à acumulação capitalista do aumento de salários para estimular a permanência dos 

trabalhadores só poderia ser contornada com um projeto político que inviabilizasse o acesso às terras livres, 

tornando-as “artificialmente” propriedade privada, por meio de uma legislação, e fomentando a imigração de 

trabalhadores existentes em excesso nos países onde a industrialização já alcançara níveis consideráveis e o 

aumento da composição orgânica dos capitais já formara uma superpopulação relativa de trabalhadores 

capaz de prescindir de parte de seu exército de reserva sem acarretar aumento de salários também aí.  

 É preciso apontar que Marx criticava tal projeto do economista Wakefield, ao passo que encontrava 

nele a compreensão do fundamento da expropriação como essência da acumulação capitalista. A teoria da 

moderna colonização, de Wakefield, por sua vez, seria amplamente discutida no Parlamento brasileiro e 

influenciaria decisivamente na adoção das legislações de 1850, que proibiram o tráfico negreiro e instituíram 

                                                 
17 PRADO Jr., 2000; cap. 1. 

18 Ver ALENCASTRO, 2000. 

19 Marx, 1986, cap. 25. 

20 Isso para Harvey, 2005, aparecia como uma dialética do espaço em contraposição a uma dialético do tempo. 



a propriedade privada da terra21.  

 Com isso, outro pilar do sistema colonial, a escravidão, em sua faceta mais rentável, o tráfico, 

passava a ser questionado internamente. Embora, Prado Jr.22 reconhecesse aí o resultado de uma pressão 

inglesa pela validação de um tratado firmado desde 1831, Beiguelman23 atribuiria a medida às condições 

internas das regiões escravistas brasileiras, de modo que o fim do tráfico valorizava um patrimônio em 

escravos acumulado nas províncias do Norte, que passariam a fornecê-lo para as províncias que o requeriam 

para tocar a expansão da cafeicultura. Ambas as explicações parecem plausíveis e não auto-excludentes. 

 O mesmo argumento de fundo acima indicado, contrapondo contextos lógicos e realidades 

particulares de “Terra livre demandando trabalho cativo” aos de “Terra cativa permitindo trabalho livre”, 

embasaria a obra de José de Souza Martins, O cativeiro da terra24, a lidar com o processo de questionamento 

da escravidão, a partir de meados do século XIX, na expansão da lavoura cafeeira pelo interior paulista.  

 O texto de Martins retomou os fenômenos dessa expansão. Discorreu sobre a maneira como as 

fazendas de café foram sendo reproduzidas pelo interior paulista por meio da exploração do trabalho de uma 

população que se dispunha para derrubar as matas nativas e plantar os cafeeiros, em troca da cessão do 

direito de uso da terra para o plantio de cereais e outros cultivos enquanto os cafezais não atingiam uma 

“idade produtiva”. Isso rebaixava sobremaneira os custos de formação do capital constante (fazenda), ao 

passo que representava o estabelecimento de uma relação não capitalista de produção, por não remunerar 

monetariamente o trabalhador. 

 Formado o capital, os tratos dos cafezais ficavam a cargo de colonos, arregimentados junto com suas 

famílias, inicialmente sobretudo na Itália, com um subsídio estatal para o seu deslocamento até as fazendas 

paulistas. A política de imigração em massa, organizada pelo governo da província, rompera, assim, os ciclos 

de endividamento dos imigrantes que anteriormente se engajaram na cafeicultura sob um esquema de 

parceria agrícola.   

 O trabalho do colono, caracterizado em seus pormenores por Martins, abarcava uma série de 

combinações de rendimentos e obrigações. Tinha como núcleo a empreita assumida de um número de 

cafeeiros, que deveriam ser mantidos ao longo do ano e que lhe garantia o pagamento de uma espécie de 

salário bimestral; além disso a produção, na colheita, seria em parte revertida para o pagamento dos serviços. 

Ademais, o colono, quando tinha tempo sobrando, realizava tarefas diversas na fazenda, recebendo diárias. 

Em caso de emergências, tinha em contrato a obrigação de acudir às demandas, sem qualquer remuneração 

para isso. 

 Por outro lado, o colono e sua família dispunham de uma casa, uma área para cuidar de porcos e 

outros animais e podia, em geral, plantar nas “ruas” entre os cafeeiros. Algumas vezes, tinha áreas ociosas 
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da fazenda para o plantio próprio também.  

 Enfim, combinava-se um trabalho feito para si, com um trabalho no cafezal feito para o capital. A 

contabilidade do salário pago ficava, dessa maneira, como apontava Martins, inviabilizada, pois não 

monetarizada completamente. Martins foi além ao afirmar que o trabalho socialmente necessário, 

materializado no trabalho na roça para o cultivo para si mesmo, estava visivelmente dissociado do trabalho 

excedente não-pago, materializado na produção cafeeira. Dessa maneira, a exploração do trabalho ficava 

explicitada, algo muito diferente do obscurecimento presente na relação de assalariamento.  

 A saída explicativa de Martins concluiu por ter se estabelecido, dessa maneira, uma relação não 

especificamente capitalista de produção, em que o trabalho familiar do colono constituía uma reposição, nas 

condições dadas, de uma espécie de campesinato, que pagava renda fundiária para ter acesso aos meios de 

produção. Essa explicação se apoiava na teorização de Rosa Luxemburgo sobre a expansão do 

capitalismo25, ancorada na obtenção de taxas de lucros (sob a forma de renda capitalizada) extraídas da 

exploração da economia camponesa.  

 Numa interpretação diferente, Caio Prado Jr. reforçaria os elementos contratuais da relação de 

trabalho estabelecida, em oposição à reprodução dos capitais no sistema colonial, embasados na exploração 

do trabalho escravo. Dessa maneira, o modo como nossa questão agrária26 teria evoluído a partir da 

chamada longa liquidação do sistema colonial, mantinha o elemento da grande propriedade e a centralidade 

da produção voltada para a exportação de mercadorias tropicais, embora estabelecesse novos fundamentos 

para a obtenção dessas mercadorias.   

 A dinâmica que se estabelece, segundo Prado Jr., era a de uma resistência ao parcelamento da 

grande propriedade fundiária, de modo que ela parece ser o elemento fundamental da reprodução social das 

nossas classes dirigentes, no período pós-colonial estudado. Assim, a relação de trabalho que costumava se 

estabelecer seria a de assalariamento, quando o ciclo econômico da mercadoria apresentasse uma 

ascensão, e de formas mascaradas de assalariamento, quando a produção estacionasse ou retraísse, de 

modo a procurar manter a propriedade. Ainda assim, analisando dados estatísticos dos anos 1960, Prado Jr. 

observava um aumento da fragmentação das grandes propriedades, nos momentos de crise, que era logo 

revertido num processo de reconcentração fundiária, nos momentos de aceleração econômica. Entretanto, 

eram principalmente as pequenas propriedades que mais sofriam com o parcelamento e mais dificuldade 

apresentavam para se recompor. 

 Enfim, o que queremos salientar desse panorama descrito para a dinâmica interna que compunha a 

nossa questão agrária, para Prado Jr., seria a maneira como sua teorização pende para a compreensão das 

relações de produção instauradas como assalariadas ou semi-assalariadas.  

 No que se refere ao colonato da cafeicultura paulista propriamente dito, embora o  tenha 
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caracterizado como assalariamento anteriormente27, Prado Jr. o considerava como uma forma de parceria 

agrícola, em que o salário monetário era rebaixado pela seção da terra para o trabalhador produzir alimentos. 

Ficava subjacente a essa maneira de interpretar as relações de produção que, na necessidade de uso mais 

intenso da força de trabalho e de uso produtivo, pelo proprietário, da terra disponibilizada para o trabalhador, 

o parceiro rapidamente tinha sua condição contratual revertida para o assalariamento clássico.  

 Esse seria o modo mais corriqueiro com que a modernização, nos anos 1960 e 1970, da agricultura 

paulista seria interpretada, respaldando implícita ou explicitamente essa chave interpretativa, com um sentido 

de assalariamento, na obra de Prado Jr.. Retomemos alguns dos autores que procuraram compreender o fim 

do colonato e pensemos nos seus embates teóricos, à luz dos referenciais que expusemos. 

 

Repensando o fim do colonato na cafeicultura 

 Devemos notar que tratar do colonato à maneira como fizemos negligenciou o aspecto determinante 

de sua adoção como tendo se dado num contexto de expansão da fronteira agrícola pelo interior da província 

(posteriormente do estado) de São Paulo e do Paraná, até atingir um limite, ao sul pelas repetidas geadas 

que destruíam os cafezais e a oeste pela qualidade inferior dos solos para a cafeicultura.   

 Pierre Monbeig28 tratou dessa expansão como caracterizando uma frente pioneira, que transformava 

a paisagem natural em agrícola, diferente do que fizeram os posseiros mineiros, que ocuparam áreas desse 

território previamente, mas sem constituir fazendas como as cafeeiras ou cidades como as que brotaram, 

acompanhando a extensão das linhas ferroviárias. Chamou estes de precursores, dando-lhes importância, 

ainda que não como o conferida aos fazendeiros paulistas.  

 José de Souza Martins29, como vimos, tratou a questão de maneira mais crítica, apontando um 

mecanismo de exploração do trabalho de parte desses posseiros para a constituição das fazendas cafeeiras. 

Essa interpretação de um processo de formação de capital não se empolgava com o “progresso” da 

expansão cafeeira e a criticava. 

 Monbeig30, no entanto, não foi um mero entusiasta dessa expansão e via um processo de desperdício 

da capacidade produtiva instalada, uma vez que a “vantagem” sempre se deslocava para a frente pioneira, 

deixando para trás cafezais em queda de produtividade, cidades decadentes e fazendas se convertendo à 

pecuária ou fracionando-se em pequenos sítios pouco produtivos. Fazendeiros sempre à busca da fertilidade 

inicial de terras recém-abertas, colonos procurando as melhores condições do plantio intercalar, ferrovias 

possibilitando novas expansões e companhias imobiliárias vendendo sítios, fazendas e lotes. O povoamento 

não se estabilizava e a superprodução de café se reiterava. Tratava-se, para o geógrafo francês, de uma 

expansão modificada pelas crises que ela mesma acarretava. Essas modificações deveriam, em algum 
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momento, conduzir a uma retomada das zonas antigas, quase abandonadas, uma vez que a fronteira e a 

frente pioneira do café encontrassem o limite geográfico que, à época do pós-guerra, aproximava-se. 

 É no contexto dessas crises que as fazendas gradativamente foram deixando de ser exclusivamente 

cafeeiras, ainda que a pecuária tivesse comumente ocupado terras de qualidades não preferenciais para a 

cafeicultura desde a primeira grande crise cafeeira, nos primeiros anos do século. O algodão, a citricultura, 

mas sobretudo a pecuária apareceram como alternativas, a conviver com o café, principalmente após a crise 

de 1929; a venda de parcelas das próprias fazendas e os grandes negócios imobiliários também amenizavam 

os impactos da crise. 

 Em outro estudo sobre a cafeicultura após 1929, José de Souza Martins31 apontava para essa 

diversificação e para a queda da produtividade do solo como fatores que gradativamente limitaram a cessão 

do plantio intercalar, entre os cafeeiros, aos colonos. A destinação de uma área separada na fazenda para o 

cultivo alimentar, a partir dessa época, conformava a necessidade de uma dupla jornada de trabalho para o 

colono, uma vez que antes o trabalho de trato do cafezal se dava conjuntamente aos plantios alimentares. A 

expropriação do tempo do colono ocorreu dessa maneira, dificultando atividades de reprodução da família de 

colonos. Essa foi a realidade mais crítica que encontraram os imigrantes espanhóis que se dirigiram para a 

cafeicultura paulista nas primeiras décadas do século e Martins assim explica sua situação desprivilegiada em 

relação ao contingente italiano que prevaleceu até então. Embora estivesse indicada a limitação do plantio 

alimentar como causa do limite ao colonato, Martins aí não desenvolve o processo mais amplo de como o 

colonato terminou. Outros autores, então, têm que ser acionados para essa compreensão.  

 O estudo de Maria da Conceição D'Incao32 enfatizou essas transformações numa área da Alta 

Sorocabana33, próxima ao município de Presidente Prudente, indicando como a pecuária extensiva 

transformou as relações de produção dentro das fazendas locais, estimulando a migração para as cidades e 

questionando o colonato em sua base. Os trabalhadores que permaneceram em atividades rurais, durante um 

período de transição dos anos 1940 até os 1960, tiveram suas condições de trabalho modificadas para a 

parceria agrícola, incluindo a meação, ou se tornaram pequenos arrendatários, procedendo à formação de 

grandes pastagens à maneira como Martins anteriormente descreveu para os formadores de fazendas 

cafeeiras. 

 Embora, diante dos casos analisados, pudesse considerar, como aquele autor, o estabelecimento de 

relações não especificamente capitalistas, ou de formação de capital34, D'Incao desenvolveu a interpretação 
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de Prado Jr., compreendendo essas formas como acessórias do assalariamento, em momentos de crise, 

permitindo um rebaixamento do salário monetário despendido, mantendo a produção de mercadorias e 

minimizando o parcelamento da propriedade fundiária. 

 A sua periodização partia da crise de 1929, com o algodão e o gado substituindo em grande parte o 

café nas grandes propriedades. Fora isso, arrendamentos para o plantio de algodão, amendoim ou cereais, 

em contratos de parceria, prescreviam o compromisso de devolver as terras com pastos formados ou 

renovados. No período entre 1940 e 1960, a fragmentação das pequenas propriedades levou ao aumento de 

minifúndios para o pagamento de dívidas acumuladas e, gradativamente, muitos sítios foram vendidos para 

grandes proprietários. De maneira geral, esboça-se com isso o quadro de uma resistência da grande 

propriedade e da pequena propriedade fracionando-se cada vez mais. Nesse processo, a dicotomia clássica 

da riqueza de poucos se fazer com a pobreza generalizada se reforçava, tal como o exposto na concepção de 

questão agrária para Prado Jr.. 

 A remuneração dos trabalhadores poderia variar do pagamento em dinheiro, ao em parte do produto 

até o direito de uso da terra com cultivo ou criação próprios. Assim, D'Incao, retomando um estudo de O. G. 

Velho, testava na área estudada uma gradação que ia do campesinato ao proletariado, conforme as 

condições de escassez ou abundância de terra e de mão de obra, e de maior ou menor integração no sistema 

nacional. Seu estudo indicaria que a pecuária tinha papel decisivo em tornar a terra escassa na Alta 

Sorocabana, de modo que durante a expansão da cafeicultura o trabalho teria sido escasso e foi 

paulatinamente se tornando abundante. A importante conclusão de D'Incao era de que a crise do colonato 

representava não o sucesso, mas a crise também da cafeicultura a ele associada, não resultando diretamente 

em assalariamento, mas em arrendamento ou parcerias, embora concordasse que essas formas estivessem 

muito mais próximas a um assalariamento disfarçado do que de um campesinato propriamente dito. 

 O que representaria uma autonomia do camponês seria a sua condição de direito de acesso e uso da 

terra. Nas categorias analisadas por D'Incao, tomadas segundo o critério do Estatuto da Terra, de 1964, a 

gradação passava por uma forma de arrendamento em que o arrendatário pagava o arrendamento em 

dinheiro e tinha total autonomia para o uso da terra para si; indo para um em que se pagava com uma parcela 

do produto e que tanto a forma de trabalho na produção para si eram parcialmente controladas; chegando até 

um parceiro em que todas as suas atividades passavam pelo gerenciamento do proprietário. Um arrendatário 

se aproximava da figura de um pequeno empresário, com o uso do trabalho familiar para tocar sua 

empreitada, alguns poucos instrumentos e acesso a um crédito caro, enquanto os outros aproximavam-se 

mais e mais a um proletário sem qualquer autonomia. Desse modo, a parceria agrícola, em geral, 

caracterizava-se como um assalariamento disfarçado, para D'Incao.   

 Vinícius Caldeira Brant35 também estudou as transformações ocorridas numa área da Alta 
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Sorocabana. Dividiu a ocupação das terras de Assis em três períodos: até 1929 com uma ocupação inicial de 

um suposto “vazio” pela cafeicultura; depois da crise com uma diversificação das culturas (algodão e 

pecuária), havendo um aumento progressivo da produção e da área plantada; e nos anos 1940 um 

esgotamento da fronteira, com a expansão da produção passando a se dar no interior das fazendas mesmas, 

pela ocupação de áreas ociosas e de uso dos colonos, e pelo aumento da produtividade.  

 Dessa maneira, compreendeu o colonato como tendo uma funcionalidade de garantir o suprimento de 

força de trabalho para a fazenda na ausência de uma superpopulação relativa que fornecesse um contingente 

contínuo de trabalhadores para os momentos necessários. Assim, na abundância de terras, o colono tinha 

parte da fazenda disponível para o seu próprio cultivo. O esgotamento da fronteira significaria a constituição 

simultânea dessa superpopulação relativa, algo impulsionada pela expansão local da pecuária, algo pelas 

migrações. Enfim, a utilização das terras no interior das propriedades bloquearia o esquema essencial do 

colonato, acelerando o processo de assalariamento no campo e unificando um mercado de trabalho simples 

do campo e da cidade.  

 O recurso ao referencial teórico da superpopulação relativa como fundamento da lei geral de 

acumulação capitalista, tal qual exposto no capítulo 23 d'O capital de Marx36, constitui um desenvolvimento de 

Brant da teoria encontrada em Caio Prado Jr. sobre as formas auxiliares do assalariamento. É certo que 

Prado Jr. discorre pouco sobre a possibilidade de assalariamento num contexto de fronteira aberta, mas a 

reinterpretação de seu entendimento permite especificar o mecanismo do colonato não exatamente como um 

assalariamento, embora muito se aproximasse de um. Entretanto, Brant também cai em confusões e 

considera o colonato como assalariamento, embora por vezes caracterize a produção cafeicultora como um 

“primitivismo”. Por outro lado, o sentido da formação de um mercado interno de trabalho remete à 

preocupação de Prado Jr. com a criação do mercado interno no Brasil, que rompesse com o sentido da 

colonização37, orientado para a acumulação no exterior.  

 Em suma, podemos fixar o processo descrito por Brant para o colonato como compreendendo três 

fases. Na primeira, até 1940, tinha-se a fixação do trabalhador à terra, concomitante à ocupação da base 

fundiária. Na segunda, entre 1940 e 1960, houve uma racionalização do emprego, individualizando o uso da 

força de trabalho e reclamando para a empresa o uso integral das terras da propriedade. Na terceira, após 

1960, passaria a se verificar uma redução da população rural em termos absolutos e relativos. O processo de 

formação da superpopulação relativa, de que o colonato fez parte, passou, portanto, por uma liberação 

gradual dos excedentes que moravam na fazenda e pela separação da forma de organizar a produção nas 

grandes e médias em relação às pequenas propriedades. Com a consagração dessa formação, a expulsão 

direta e acelerada de excedentes se deu e a produção de alimentos ficou especializada e restrita aos 

pequenos produtores, os sitiantes.  
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Os termos de um debate sobre o surgimento do boia-fria na agricultura paulista 

 O estudo, hoje clássico, de Verena Stolcke sobre a Cafeicultura38, abarca mais de cem anos de 

reprodução de uma forma de produzir e realizar a mercadoria café a partir do interior das fazendas. Aborda, 

primeiramente, a maneira como o colonato foi fruto da resolução de contradições apresentadas nas 

experiências de parceria agrícola, nas fazendas do senador Vergueiro, em Limeira, e logo difundidas por 

diversas outras do chamado primeiro Oeste Paulista. Como dissemos, a partir dessa análise em Martins, a 

imigração em massa rompeu o esquema de endividamento que recaía sobre aqueles primeiros imigrantes, 

que tinham que pagar suas passagens e os gastos de um primeiro momento. Esse endividamento e a falta de 

sistematização do contrato de colonização acabavam por desestimular o imigrante a cuidar do cafezal, 

levando-o a se dedicar mais aos cultivos alimentares, que lhe pertenciam em primeira instância.  

  O colonato correspondeu, portanto, a um mecanismo de estímulo ao trabalho, na medida em que, 

além de ceder parte dos meios de produção aos trabalhadores, passou a ceder parte do produto do trabalho, 

o café colhido, para o colono, além é claro do pagamento fixo pela empreita. Em troca pelos referidos 

incentivos, estabeleceu obrigações para o trato dos cafezais pelos colonos.  

 Ressaltamos brevemente que esse modelo derivava do projeto de colonização sistemática, conforme 

fora teorizado pelo economista inglês Wakefield e à maneira particular como o Estado brasileiro o adotou 

parcialmente em 1850. A sistematização do colonato só se daria, no entanto, em meados dos anos 1870, 

concomitantemente à adoção da política de imigração subvencionada pelo governo provincial.  

 O modo como Marx analisou a teoria da moderna colonização de Wakefield, no capítulo 25 d'O 

capital poderia ser compreendido, a partir de um ponto de vista, como a retomada de uma acumulação 

primitiva, porém frisamos a especificidade histórica de uma colonização tida como moderna porque não 

podendo se realizar com a base escravista de exploração do trabalho, então posta em cheque, nem 

tampouco com a extração de excedente colonial por meio de um mecanismo como o “exclusivo colonial”. Os 

trabalhadores se impunham como sujeitos sujeitados à forma social, assim como as ex-colônias se alçavam a 

uma igualdade, ao menos jurídica, perante as ex-metrópoles. A mais-valia passava a ser a maneira 

preferencial de se extrair o trabalho excedente.  

 É importante, segunda a perspectiva que aqui delineamos, compreender como a “lei geral de 

acumulação” que se impunha passava pelo estabelecimento de uma proporção desejável de trabalhadores 

disponíveis para serem empregados, sob pena de um aumento de salários decorrentes de uma desproporção 

ocasionar a queda do reinvestimento de uma mais-valia assim diminuída. Portanto, a superpopulação relativa 

aparecia como “motor” da reprodução ampliada do capital, num contexto de generalização da forma 

mercadoria, a ponto de expandir as relações contratuais para os próprios trabalhadores.  

 Isto posto, seria de se ventilar a decorrência da sistematização de uma forma de explorar o trabalho, 
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como a do colonato, como uma variação ainda não catalogada na teoria marxiana, embora derivada do 

modelo a ser empregado de acordo com a adoção de partes da proposição de colonização de Wakefield. 

Tratava-se de uma forma de transição para o assalariamento. 

 O colono estava na relação com a forma social da mercadoria, na medida em que se tratava de um 

trabalhador livre, que vinha por escolha se empregar nas lavouras cafeeiras, o que inclusive demandava um 

aparato de propaganda para determinar tal escolha, frente às demais opções de onde se engajar, seja nos 

países de origem, seja nas demais “frentes pioneiras” da época. Seduzir o trabalhador passava a ser uma 

exigência sistêmica para a eficácia da exploração.   

 O aumento da composição orgânica do capital, sintetizado na lei geral, materializava-se à época a 

partir do estabelecimento de um novo patamar técnico, que seria posteriormente denominado de Segunda 

Revolução Industrial. Esta excluía trabalhadores para as fileiras da reserva industrial europeia e esta reserva 

conformava o contingente de imigrantes em potencial para as lavouras paulistas. As ferrovias a promover a 

expansão dessa mesma fronteira, os barcos a vapor a transportar café fluminense, mineiro e sobretudo 

paulista para o consumo do proletariado europeu e a trazer desempregados para se tornarem colonos nas 

fazendas cafeeiras, o telégrafo a aproximar as realidades tão distantes, são todos ícones de uma época39.  

 Porém, os desempregados europeus não vinham para se tornarem proletários no sentido estrito do 

termo e o engajamento nas fazendas poderia conferir-lhes a aparência de camponeses, restituídos aos meios 

de produção. Claro está todavia que estes meios de produção não lhes pertenciam e a cessão de seu uso 

implicava em contrapartidas contratuais, notadamente no que tange ao trabalho nos cafezais e na colheita, o 

que lhes conferia novamente uma aparência de assalariados. Mas ainda, a produção que realizavam de 

alimentos, não só para o consumo aliás, com o uso da força de trabalho de membros da família, constituía 

uma espécie de empresa familiar, passível de uma pequena acumulação, o que poderia novamente lhes 

conferir um caráter capitalista por conta da incipiente acumulação e camponês por conta do trabalho não 

individualizado. Não é, portanto, fácil a definição do que ocorria na fronteira e as diversas interpretações 

acabaram por salientar algum dos seus aspectos contraditórios. 

 No que tange ao estudo de Verena Stolcke, a sua descrição da constituição do colonato nos serve 

para compreender uma realidade em que a pressão sobre o trabalhador foi momentaneamente aliviada, com 

o desvio ali permitido para o seu trabalho nos cultivos alimentares, em detrimento do trabalho nos cafezais. 

Cotejando essa realidade com a apresentada por Marx para aquela em que a superpopulação relativa 

pressiona o trabalhador a aceitar condições de assalariamento deterioradas, em que o empregado pressiona 

o desempregado e vice-versa, podemos perfeitamente sugerir a compreensão da realidade do colonato como 

a de uma ausência relativa dessa pressão. Quem surge pressionado na explicação parece ser os capitalistas, 

que precisam estimular os trabalhadores com a cessão de meios de produção e do próprio produto, bem 

como com propagandas e com subsídios para estimular a imigração, ao mesmo tempo em que, por outro 
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lado, reprimem a acumulação exagerada do trabalhador com legislações punitivas e vedam o seu acesso livre 

às terras.  

 É importante incluir na explicação, ainda, a maneira como o Estado nacional em formação se 

ancorava na cessão do monopólio da violência para membros da Guarda Nacional espalhados pelo interior 

do país. O coronel é uma figura difundida na frente pioneira do café e regula desde a partilha das posses, nos 

momentos de regularização das terras, até o acesso ao crédito pelos colonos nos armazéns locais, sempre 

com o respaldo do governo estadual e respaldando este, com seus mecanismos eleitorais viciados40. Embora 

a violência explícita se materializasse no personalismo ou no mandonismo local, não se deve jogar fora o 

sentido das medidas presentes no colonato. Sentido esse que parece conformar mecanismos de estímulo ao 

trabalho, opostos ao trabalho cativo, portanto numa realidade de transição em que a superpopulação relativa 

não parecia estar formada.  

 Stolcke, no entanto, repetidamente rejeita essa explicação, não enxergando uma falta de 

trabalhadores, a partir do momento em que a política de imigração em massa entra em vigor. A expansão da 

fronteira, com a abertura de novas fazendas, constitui um fator de aumento contínuo da demanda por novos 

colonos, mas o controle feito pelo Estado seria o contorno ao problema. De maneira que, com isso, a autora 

está antes ressaltando que o capital comanda o processo de expansão da fronteira, controlando a oferta de 

trabalhadores. O poder desses fazendeiros não estaria apenas no monopólio sobre os meios de produção, 

como também no monopólio sobre a política. Não deixa de ser um importante ponto a se ressaltar. A ressalva 

a ser feita diz repeito à maneira como esse Estado é pouco caracterizado pela autora. Ele, ao nosso ver, se 

relaciona com os coronéis que o capilarizam e em tensão com estes, permitindo-nos, todavia, indicar um 

momento por assim dizer regional de um Estado em formação41.  

 Por sua vez, a manutenção do colonato pareceria irracional, caso houvesse um contingente 

relativamente abundante de trabalhadores disponíveis para serem empregados nos momentos de maior 

demanda por trabalho nas fazendas, como por exemplo nas colheitas. Por que pagar para um contingente 

acima do necessário para o trato do cafezal durante todo o ano, quando se podia manter menos famílias, 

gastar menos, e contratar outros trabalhadores apenas na colheita, que demandava mais? Não seria mesmo 

uma forma de manter na fazenda o número de trabalhadores necessários na colheita o ano inteiro, embora 

houvesse períodos de relativa ociosidade? São essas as indagações que José F. Graziano da Silva42 

direciona à análise de Stolcke. 

 Mais uma vez, Stolcke parece recusar a adoção fácil do modelo. A maneira como compreende o 

colonato torce essa explicação, apontando um pagamento irrisório pela manutenção do trabalhador, sendo 

que a conjugação com a produção de alimentos é o nexo que permite esse rebaixamento do salário, inclusive 

rebaixando ainda mais os valores monetários despendidos, em compasso com uma negociação constante 
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pela área disponibilizada para o cultivo dos próprios colonos. Enfim, Stolcke está ressaltando que o colonato 

era mais vantajoso para o fazendeiro do que um assalariamento, com uma incrível elasticidade que segurava 

a lucratividade da fazenda mesmo nos momentos mais difíceis. Tão vantajoso que se manteve por 

praticamente cem anos, em meio a crises agudas.  

 A maneira como o colonato foi questionado, segundo a autora, passou por um questionamento por 

muitos ângulos da forma de reprodução social da economia brasileira. Na explicação da autora entram 

diversos pontos.  

 A separação da produção de alimentos, combinada antes com a produção de café, foi o ponto 

principal a questionar o esquema do colonato. A política de diversificação de culturas acarretou ela, e, nos 

anos 1960, assumiu a forma de um programa de erradicação de cafezais com baixa produtividade, com o 

pagamento por cafeeiro erradicado, e incentivando a entrada de novas atividades produtivas com 

lucratividade semelhante à cafeicultura. As transformações técnicas da época colaboraram para o processo 

como um todo. Tudo isso compõe um cenário de questionamento da cessão de terras no interior da fazenda 

para o cultivo do trabalhador. As terras impróprias para a cafeicultura passam gradativamente a proporcionar 

lucros desejáveis e sua cessão ao trabalhador passa a ser calculada como custo ou parte do salário, o que 

antes dificilmente podia ser.  

 O estudo de José F. Graziano da Silva43, num primeiro momento, poderia ser lido como repassando 

os mesmos argumentos. Entretanto, sua ênfase recai sobretudo na possibilidade de uma transformação na 

base técnica do processo produtivo no campo, dada pelo processo de industrialização do país, que teria 

constituído um Departamento I, que se desenvolveu numa indústria de implementos e suplementos agrícolas 

nos anos 1950 a 1970. Com o aporte de uma política de crédito rural, a mecanização e o uso de fertilizantes e 

herbicidas se tornariam bastante acessíveis para os fazendeiros. O impacto dessas mudanças se daria na 

sazonalidade da agricultura paulista, liberando um contingente de trabalhadores e permitindo uma mudança 

ainda mais radical nas relações de produção. Porém, essa explicação assim apresentada minimizaria a 

importância do cenário político em transformação, algo em que Stolcke pôs bastante relevo. 

 A política cambial brasileira, a partir dos anos 1940, seria um dos pontos por ela ressaltados, uma vez 

que, instituindo uma taxa de câmbio para o café, permitiu direcionar parte da mais-valia obtida no setor para 

políticas de modernização, incluindo reformas estruturais dentro de um plano abrangente de industrialização, 

ou de substituição de importações, como se preconizava pela Cepal à época. O chamado “confisco cambial” 

fomentava a obtenção de lucros em atividades distintas da cafeicultura e era apenas aceitado, segundo a 

autora, frente à ameaça constante a se ampliar as legislações trabalhistas para o campo e incluir nelas a 

reforma agrária.   

 É no bojo dessa pressão social pelas chamadas reformas de base que o Estatuto do Trabalhador 

Rural, de 1963, e o Estatuto da Terra, do ano seguinte, apareceram como males menores aos fazendeiros, 
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sendo inclusive posteriormente propulsores das transformações da época. 

 Ao analisar as interpretações sobre o fim do colonato nos mais diversos autores, Verena Stolcke 

passaria por alguns pontos que devem ser retomados, antes de concluirmos esse artigo. Criticou uma versão 

corrente à época de que a culpa pelo fim do colonato seria apenas a legislação trabalhista e os encargos que 

ela acarretou. Por outro lado, às versões sobre o avanço ou penetração do capitalismo no campo deu 

tratamentos mais particularizados. 

 Ao trabalho de Brant atribuiu elogios à análise sistemática feita para o colonato, mas questionou a 

sua colocação de ser ele um trabalho com baixa produtividade, caracterizado por Brant como subemprego. 

Sobretudo, criticou sua indicação de ser o colonato uma forma de fixar uma mão de obra escassa de baixa 

produtividade na fazenda. Nesse quesito incluiu Graziano na mesma concepção de Brant. Reforçou, assim, 

sua concepção do colonato ser fruto do interesse dos cafeicultores em utilizar plenamente a força de trabalho 

das famílias de colonos o ano todo, tendo sido um mecanismo muito eficiente de exploração de trabalho e 

não um “subemprego disfarçado”.  

 A D'Incao não dirigiu as mesmas críticas, enxergando no seu trabalho elementos semelhantes de sua 

formulação e vendo nela a defesa da caracterização de uma mecanização limitada na agricultura da Alta 

Sorocabana devido à existência suficiente de oferta de trabalhadores. 

 Já contra Graziano da Silva atacou a maneira como coloca a legislação trabalhista, a política de 

erradicação e o aumento do preço da terra como explicações secundárias em relação à explicação do 

progresso técnico como movendo a modernização da agricultura paulista. Enxerga nessa postura uma 

ausência de dominação, uma ausência de análise rigorosa das determinações da política no processo em 

questão.  

 Por sua vez, Graziano da Silva44, após elogiar o empenho da autora em realizar uma economia 

política do café, centraria suas críticas e considerações apenas à primeira parte da obra da autora, 

minimizando a segunda em que ela faz um estudo antropológico sobre os boias-frias. Circundaria, sobretudo, 

o quinto capítulo do livro.  

 Neste, critica primeiramente a aparência no texto do colonato ter se extinguido da noite para o dia, 

ressaltando o caráter processual dessa liquidação, ao que posteriormente a autora concordaria com a crítica. 

Critica, ainda, a ausência de uma compreensão da diferença entre um trabalhador eventualmente assalariado 

de um volante, constantemente assalariado, porém ambos sempre temporários. Nisso, compreende a 

gestação do trabalhador temporário se dando desde os anos 1950, concomitante ao que chama de “longa 

agonia do colonato”. Então, concorda com Stolcke que esta agonia estava relacionada aos limites ao plantio 

alimentar, no que compreende como um processo de expropriação que levou ao assalariamento na forma do 

volante. Por fim, enxerga o volante como só aparecendo generalizadamente a partir de meados dos anos 

1960. 

                                                 
44 Silva, 1987. 



 No que se refere à crítica de Stolcke à percepção de Brant do colonato como forma de fixar a força de 

trabalho, com a autora alegando que foi uma maneira muito eficiente de exploração do trabalho, Graziano da 

Silva não vê como uma coisa não possa se dar junto à outra. Por fim, a divergência quanto à centralidade ou 

não do progresso técnico, Graziano da Silva insiste na sua perspectiva de que o mercado de trabalho não 

estava plenamente formado até os anos 1960 e que a mecanização e o limite ao plantio intercalar foram 

decisivos nessa constituição.  

 Stolcke não deixara de apontar essa influência, mas Graziano da Silva a critica por ressaltar muito a 

racionalidade dos fazendeiros de café na condução dos processos, no que afirma se tratar de uma 

“racionalidade weberiana ex-post” no argumento da autora. Assim, afirma que estes não tiveram outra 

alternativa a não ser contratar colonos quando estes se fizeram eficientes e posteriormente contratando 

volantes. Afirma, por fim, que a partir do momento do pós-guerra, quando as técnicas se tornaram mais e 

mais disponíveis para a modernização da agricultura, o colonato teria se tornado, ao contrário do papel que 

desempenhou antes, um empecilho à introdução das melhorias, uma vez que dificultava a mobilidade do 

trabalho e se reproduzia domesticamente. 

 Obviamente, a discordância de ambos não se dava quanto às causas do fim do colonato, como 

viemos mostrando, mas quanto ao peso dado para elas. Numa espécie de tréplica, Stolcke45 ainda reforçaria 

sua convicção de que a dimensão política se esvaía no argumento de Graziano da Silva, tendendo este autor, 

com isso, a um determinismo econômico na sua explicação.  

 Mais do que isso, a sutileza de seu argumento inverte a questão apontada por Silva. Assim, a adoção 

dos volantes se dera paulatinamente à adoção da legislação trabalhista. Estes primeiros volantes eram filhos 

e mulheres dos colonos, que se tornaram estes trabalhadores residentes fixos, enquanto aqueles se tornaram 

temporários. A qualidade do trabalho teria se deteriorado bastante com as mudanças e só então as melhorias 

técnicas teriam sido amplamente adotadas pelas fazendas.  

 De todo modo, a crítica de Stolcke afirma que a postura de Graziano da Silva exclui a participação 

dos “atores políticos” do processo de modernização. Se a exclusão da política já fora salientada, a maneira 

como o economista ignora a parte do seu estudo que se centra nos trabalhadores, suas vidas e 

interpretações, não passa desapercebida pela autora, que enxerga a história sendo escrita sem povo, de 

modo que a segunda parte de sua obra não seria um mero apêndice daquela a que Graziano da Silva deu 

atenção. 

 

Conclusão 

 Procuramos delinear uma série de debates sobre a questão agrária, derivando da discussão teórica 

clássica própria ao marxismo as interpretações, por vezes conflitantes, de processos de modernização na 

agricultura brasileira. Procuramos indicar algumas de nossas perspectivas no decorrer da exposição, não 
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tomando partido por uma das vertentes, mas mostrando-as como decorrentes das contradições dos 

processos mesmos. 
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