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RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre os conceitos de camponês e de agricultor 
familiar à guisa da Lei 11.326/2006 e da tipologia da FAO. É considerado o contexto das mudanças 
ocorridas no campo com o avanço do agronegócio, que é responsabilizado pela desintegração da 
agricultura camponesa, concentração de terras, destruição do meio ambiente, monocultura e perda 
da biodiversidade e a promoção de grandes safras para atender o mercado. O agronegócio recebe o 
aporte de vultosas quantias do Poder Público. Contudo, a agricultura de base familiar permaneceu 
como importante fornecedora de alimentos para o Brasil, atendendo entre 70 e 85% do consumo 
interno. Na década de 1990 surgiu um intenso debate acadêmico sobre os conceitos de camponês e 
agricultor familiar, aflorando seus aspectos econômicos e políticos. Os defensores do conceito de 
campesinato têm base marxista, sendo referências os trabalhos de Kautsky, Chayanov e Lênin na 
análise dos problemas decorrentes do capitalismo no campo. Os defensores do conceito de 
agricultor familiar tentam adaptar os camponeses às imposições do capital agrário e do mercado. 
Esses pensadores tiveram forte influência nas políticas públicas brasileiras para o campo a partir de 
1990, cujo marco é a criação em 2006 da Lei 11.326. Essa lei passou a ser utilizada pelo IBGE para 
classificação dos dados do Censo Agropecuário 2006, e por todos os outros órgãos públicos. 
  
PALAVRAS-CHAVE: camponês; agricultor familiar; agronegócio; mercado. 
 
 
RESUMEN: En este artículo se propone una reflexión sobre los conceptos de campesinos y 
agricultores familiares a través de la Ley 11.326 / 2006 y la tipología de la FAO . Se considera el 
contexto de los cambios en el campo con el avance de los agronegocios , que se culpa por la 
desintegración de la agricultura campesina , la concentración de tierras , la destrucción del medio 
ambiente , el monocultivo y la pérdida de la biodiversidad y la promoción de los cultivos más 
importantes para satisfacer el mercado . Agronegocios recibe la entrada de grandes cantidades de 
Gobierno. Sin embargo, la agricultura familiar sigue siendo el principal proveedor de alimentos 
para Brasil, sirviendo entre el 70 y el 85 % del consumo interno. En la década de 1990 llegó un 
intenso debate académico sobre conceptos campesinos y agricultores familiares, emergiendo de sus 
aspectos económicos y políticos. Los defensores de los campesinos tienen base marxista, y hace 
referencia a la obra de Kautsky, Lenin y Chayanov en el análisis de los problemas derivados del 
capitalismo en el campo. Los defensores del concepto de agricultores familiares tratan de adaptarse 
a los campesinos a las imposiciones de la capital agrícola y el mercado. Estos pensadores han tenido 
gran influencia en la política pública de Brasil para el campo desde 1990, cuyo hito es la creación 
en 2006 de la Ley 11.326. Esta ley vino a ser utilizado por el IBGE para clasificar el Censo de los 
datos de Agricultura en 2006, y todos los demás organismos públicos. 
  
PALABRAS-CLAVE: campesino; agricultor familiar; agroindustria; mercado. 
 
 
 
 



 2 

Apresentação 
 

O objetivo deste artigo é refletir acerca dos paradigmas que orientam o tema da questão 
agrária no Brasil. De um lado temos o Paradigma da Questão Agrária - PQA, que faz uma leitura 
sobre o modo de produção não capitalista no campo - o camponês - que é aquele produtor não 
inserido no sistema produtivo da agricultura capitalista. Sua lógica está orientada para a produção 
agropecuária como forma de manutenção do grupo familiar (seja consumindo parte da produção ou 
vendendo no mercado), empregando majoritariamente a mão de obra familiar e a reprodução social 
do seu modo de produção. A base teórica para entender o conceito de camponês está nos trabalhos 
de Karl Kautsky, Ivan I. Lênin, Alexander Chayanov. No Brasil, estudos desenvolvidos nesta linha 
por Vinha, Coca e Fernandes estão enriquecendo o debate e mostrando as mazelas do capitalismo 
agrário. 

Em oposição a esse entendimento está a corrente de pensamento que defende o Paradigma 
do Capitalismo Agrário - PCA. Nela, preconiza-se a necessidade de inserir o camponês, agora 
denominado de agricultor familiar, no círculo produtivo da economia capitalista voltado à produção 
de excedentes que deverão ser ofertados exclusivamente no mercado. Sua base conceitual preconiza 
o emprego da tecnologia, a inserção total nos mercados e o uso de máquinas e os insumos 
industriais. Busca o aumento da produção agrícola de maneira a suprir o mercado interno e externo. 
No Brasil, Ricardo Abramovay é um expoente defensor dessa maneira de ler o processo de 
produção no campo, além de outros. 

Sobre a discussão paradigmática, Girardi (2008) afirma que: 
 

Concordamos com Fernandes (2005a) em que a diferença entre camponês e agricultor 
familiar existe somente no plano teórico, pela adoção de um paradigma ou outro, pois os 
dois paradigmas (PQA e PCA) são formas diferentes de análise do desenvolvimento da 
agricultura. “Separar o camponês de agricultor familiar ou considerá-los um único sujeito 
em um processo de mudança é uma questão de método.” (p.19). Optamos por utilizar o 
conceito de camponês como é concebido no paradigma da questão agrária, o que nos 
permite o uso de agricultor familiar como sinônimo, visto que este paradigma não 
estabelece diferença entre os dois. Acreditamos que o importante a ser buscado é a 
explicação e a solução do fato que “o trabalhador rural é o elo mais vulnerável, na cadeia 
do sistema produtivo que começa com sua força de trabalho e termina no mercado 
internacional.” (IANNI, 2005, p.139). 
Não nos remetemos aqui ao camponês feudal, o qual não mais existe em sua completude. É 
necessário considerar as mudanças ocorridas e conceber a essência camponesa. Durante 
séculos o camponês modificou sua forma de produção e vida, suas relações com o mercado 
e com a cidade, contudo, preservou suas características básicas: a produção familiar e a 
resistência. Essas duas características permitem identificar camponeses em todo o mundo. 
Camponeses são produtores que desenvolvem suas atividades com força de trabalho 
predominantemente familiar; que têm a terra como local de produção e reprodução social; 
que lutam permanência na terra e contra a desigualdade social gerada pelo desenvolvimento 
do capitalismo. Possuindo diversos graus de tecnificação, integração ao mercado, 
conhecimento e qualidade de vida, os camponeses podem ser pobres, médios ou ricos. É a 
partir desta concepção de camponês estudamos a questão agrária brasileira. (p. 108). 
 

Assim, posto os dois paradigmas que buscam explicar o campo e o homem que nele e dele 
vive, parte-se para uma breve análise sobre os mecanismos que instituiu a visão do Estado sobre 
essa questão. A Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006 se tornou o marco regulatório sobre a 
questão agrária, descrevendo as condições que estabelecem, juridicamente, quem é o agricultor 
classificado como familiar. De acordo com o texto:  

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 
rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos 
seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento; 



 3 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
IV - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; 
 V - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 
Essas condições possibilitam ao agricultor familiar o acesso aos programas de políticas 

públicas. Da mesma forma, também define legalmente a existência de tão-somente um único 
personagem, ou seja, há apenas o agricultor familiar. Não se faz uma única referência ao sujeito 
histórico e ao modo de produção camponesa. Foram elaboradas tabelas e gráficos obedecendo a 
essas definições, além de dois outros itens acrescentados para quantificar o número de propriedades 
e a área ocupada. O objetivo é auxiliar o entendimento da questão agrária no viés estabelecido pelo 
Estado. O cálculo de um módulo fiscal obedece a parâmetros técnicos e são individualizados por 
municípios. Assim, será observada para o Inciso I, a generalização do IBGE de cem hectares, 
quando se referir às médias sem definição localizada de área.  
 
 
Introdução 

 
Debater os assuntos relacionados ao campo suscita posicionamentos conflituosos e 

controversos que são de difícil conciliação e, não raramente, se desvirtuam pelos caminhos de um 
maniqueísmo obliterador de avanços. Talvez, por ser a prática da agricultura uma atividade que 
historicamente proporcionou ao homem a possibilidade de conviver em cidades, quando o campo 
começou a produzir excedentes alimentares liberando a força de trabalho para outras atividades não 
ligadas à agricultura (RIBEIRO, 1978, p.50). A partir daí ela alavancou o desenvolvimento em 
todos os aspectos, mas, a atividade agrícola não se amolda a uma só definição e o seu entendimento 
transita pelos interesses envolvidos, sejam eles ideológicos, políticos, econômicos religiosos ou 
sociais. 

Na mesma dimensão ou até mais estão as dificuldades encontradas quando se tenta 
estabelecer consenso sobre o termo camponês, ou uma definição que possa abarcar todo o 
significado desse sujeito histórico. Também neste caso, os interesses envolvidos são abrangentes em 
todos os sentidos de tal forma que, atualmente, é muito dificultoso determinar uma única 
interpretação quando se trata de conceituá-lo. O que não se pode negar é que ambos os sujeitos – 
camponês e agricultura, passaram por transformações imensas ao longo de um período histórico, 
ainda que se discuta se evoluíram ou involuiram. 

 Certo é que, atualmente, ambos são personagens de uma realidade plasmada pela dinâmica 
capitalista de reprodução, acumulação, concentração, centralização. É necessário esclarecer que a 
questão agrária tem no PQA e no PCA, conotações opostas, conforme Felício ajuda a entender esses 
paradigmas ao dizer que: 

 
“[...] a primeira consiste no problema estrutural engendrado pelo avanço do capitalismo na 
agricultura, em cujo centro dos debates está a relação entre capital e o campesinato, 
enquanto que o paradigma da questão agrária consiste numa referência teórica para se 
compreender o desenvolvimento do capitalismo na agricultura a partir da questão agrária 
como questão estrutural, [...]. O paradigma do capitalismo agrário consiste numa referência 
teórica que compreende o desenvolvimento do capitalismo na agricultura, a partir da 
questão agrária como questão conjuntural, [...].(FELÍCIO, 2014, p.17). 

 
 Essa condição obriga, evidentemente, a não desconsiderar a vasta produção sobre o 

assunto, mas a repensar, hodiernamente, o campo, a agricultura e o sujeito-agente que atua em 
ambos. Para isso, os ensinamentos de Kautsky, Lênin e Chayanov nos permitem conhecer e analisar 
quanto o capitalismo agrário se intensificou, diversificou e se estabeleceu. Essa construção 
intelectual possibilita, abstraindo-se de todo preconceito ideológico, transitar pelos opostos, ou seja, 
adquire-se a liberdade de pensar com e contra as correntes antagônicas estabelecidas entre o 
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Paradigma do Capitalismo Agrário e do Paradigma da Questão Agrária, analisá-las e descobrir seus 
pontos fortes e os fracos, a contradição e a convergência de propósitos. Possivelmente, ao final 
dessa movimentação surgirá uma nova maneira de entender tal realidade, contrária a ambas e 
propondo uma terceira interpretação destoante das atuais, ou ainda, que seja favorável a uma das 
duas. 

Mas, está no embasamento teórico abrangente a possibilidade de emergir uma discussão 
propositiva, no sentido de formular políticas públicas que ampare as várias formas do trabalho 
desenvolvido na agricultura. Algo semelhante e que já pode ser vislumbrado como um início foi 
instituído por meio da Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006 conhecida como a ‘Lei da Agricultura 
Familiar’. É possível discuti-la e questionar se favorece a manutenção do capitalismo agrário, ou se 
com ela abre-se a possibilidade de repensar o homem do campo como um produtor independente do 
mercado, e restituir o seu modo de produção voltado à manutenção da sua família e reprodução 
social enquanto classe distinta. 

No entanto, até a sua promulgação não havia a figura jurídica do agricultor familiar. Isso 
deixava desprotegido o pequeno lavrador, assim conhecido aquele que não tinha acesso aos meios 
de financiamento e amparo oficial, não tinha conhecimento das leis de mercado e com pouquíssimo 
estudo. Kautsky já fazia referência, no final do século XIX, sobre a condição de extrema 
vulnerabilidade que este tipo de pessoa estava exposto, ficando à mercê de agiotas e comerciantes 
que lhes enganava e o expropriava dos rendimentos que seu trabalho podia lhe proporcionar 
(KAUTSKY, 1980[1899]). 

A Lei da agricultura familiar disciplinou o assunto sobre o entendimento de agricultor 
familiar.  O IBGE adaptou suas metodologias do último censo agropecuário de 2006 ao diploma 
legal, alegando que as políticas públicas direcionadas a esse setor seriam planejadas sob as 
orientações lá contidas. Todo sistema de financiamento pelo PRONAF foi pensado e estabelecido 
sob a ótica de prestação de auxílio ao pequeno produtor rural, mas dentro de uma visão capitalista 
de desenvolvimento no campo e que a lei deu total amparo em seus vários artigos e incisos. Isso 
possibilitou ao IBGE adotar a mesma sistematização estrutural burocrática para elaborar o Censo 
Agropecuário 2006.  

 
 

Conceituação do termo camponês 
 
Kautsky, no seu trabalho seminal “A Questão Agrária” afirma que a agricultura é uma 

ciência e também uma das atividades humanas que mais sofrem os efeitos e evoluem com os 
descobrimentos científicos. Todos os mistérios do campo que por milênios sofreram poucas ou 
nenhuma alteração, em questão de poucas décadas do século XIX tiveram modificações radicais 
desde o sistema de cultura dos três folheamentos da época feudal, até a entrada das máquinas na 
produção agrícola. Foram avanços que transformaram a maneira de produzir no campo, um 
conhecimento científico estudado em avançados centros agronômicos do qual o pequeno agricultor 
ou o camponês que não conseguiu acompanhar foi excluído do processo. 

Ele desenvolveu seus estudos em uma época muito agitada, no tocante aos avanços 
técnicos que estavam ocorrendo. A industrialização das cidades já era um fato consumado e seu 
crescimento seguia em direção ao campo, intensificando as relações entre a cidade e o campo. Uma 
nova ordem emergia e era necessário saber entendê-la, conforme Kuhn orienta: 

 
Finalmente, num nível mais elevado, existe outro conjunto de compromisso ou adesões sem 
os quais nenhum homem pode ser chamado de cientista. Por exemplo, o cientista de 
preocupar-se em compreender o mundo e ampliar a precisão e o alcance da ordem que lhe 
foi imposta. Esse compromisso, por sua vez, deve levá-lo a perscrutar com grande minúcia 
empírica (por si mesmo ou através de colegas) alguns aspectos da natureza. Se esse 
escrutínio revela bolsões de aparente desordem, esses devem desafiá-lo a um novo 
refinamento de suas técnicas de observação ou a uma maior articulação de suas teorias. 
(KUHN, 2013, p.112) 
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 Assim, Kautsky observou que a chegada das tecnologias produtivas no campo trouxe 
fatores positivos, mas também provocou alterações profundas no sujeito e no modo de produção 
camponês. Segundo ele, era preciso racionalizar a exploração nas propriedades agrícolas com o 
emprego de conhecimentos que não ficassem apenas na questão do plantio, da terra e nos ciclos 
naturais de produção, mas que abarcassem conhecimentos criados pelas revoluções que 
aconteceram e ainda estavam em curso. Essas mudanças estavam surgindo nas áreas da mecânica 
produzindo máquinas mais eficientes no trabalho do campo, na química que passa a produzir 
insumos para aumentar o rendimento da terra dispensando o antigo meio de reposição de nutrientes 
através do uso de esterco. Na fisiologia que vai descobrindo as funções orgânicas e os processos 
vitais dos seres vivos, tanto nos vegetais quanto nos animais. 

Kautsky diz que para a agricultura funcionar é preciso muito dinheiro sendo ela impossível 
de acontecer sem sua existência. Daí ele informa que por esse caráter a exploração moderna da 
agricultura é capitalista e que neste modelo são reveladas todas as características do modo de 
produção capitalista, ainda que não ocorra de maneiras particulares. Os fatos fundamentais da 
agricultura é a propriedade individual da terra e o que é produzido nela com o fim de se tornar 
mercadoria. Essa condição já insere o agricultor no modo de produção capitalista, camponês ou não. 

Mas, essas mudanças e, principalmente, o acesso a elas só era possível pela grande 
propriedade, pois Kautsky afirma, através de exemplos que, no capitalismo, a grande exploração 
tem maior qualidade técnica do que a pequena propriedade, e que estas demandam maior perda de 
tempo e aumento das despesas. Isso significa que certa quantidade de pequenas propriedades 
necessita do mesmo número de máquinas e uma quantidade relativamente maior de trabalho e 
tempo para cuidar da terra, do que uma única propriedade que tenha seu tamanho equivalente à 
soma das áreas das pequenas, o que confere a ela uma superioridade técnica. Para ele nas grandes 
propriedades existem certas máquinas que podem ser empregadas, e nas pequenas não é possível. 

Seu entendimento é que o camponês, ou pequeno proprietário pela sua forma de produção, 
inicialmente voltada para a manutenção da sua família tem na venda ao mercado do que for 
excedente, uma atividade quase que secundária. Muito embora seja necessário esse 
empreendimento para prover os recursos vitais aos pagamentos dos tributos, e gastos de 
manutenção que lhe são inescapáveis, isso o torna um sujeito muito distante, se não alheio dos 
mecanismos mercadológicos e, portanto, desinformado. Essa realidade o joga em uma condição de 
presa fácil nas mãos do comerciante, atravessador ou do usurário que se aproveita de tal condição 
para realizar ganhos maiores do que o produtor. 

Quanto ao camponês que está isolado dessa dinâmica comercial, fica na situação/condição 
de agente passivo fornecedor de produtos, sujeito a toda sorte aplicada por aqueles a quem oferecerá 
sua produção. Ele é a última instância de poder dentro da rede estabelecida para as negociações. É o 
que menos tem informação e conhecimento do funcionamento dos mercados, das condições 
favoráveis ou não, dos momentos certos para a venda ou da possibilidade de ensilar sua safra para 
vender em melhores momentos, porque raramente tem silos em sua propriedade ou pode alugar 
algum. 

Geralmente o pequeno explorador possui baixa formação educacional o que se torna mais 
um ponto fraco na sua relação com o mercado. Mas a sua atividade produtiva é revestida de uma 
complexidade muito maior do que de outros ramos, embora a ele essa noção lhe seja fugidia. 
Enquanto outros setores produzem itens determinados em suas linhas de produção, e podem 
controlar o tempo efetuando a exploração intensa da mão de obra, o camponês produz vários tipos 
de produtos entre vegetal e animal, e dentro dessa diversificação, ele tem que fazer de tudo um 
pouco para poder atender as necessidades da família, e ainda gerar excedente a fim de oferecer no 
mercado, que é de onde virão os recursos para a continuidade das suas atividades e a manutenção da 
sua propriedade. 

É uma realidade muito desfavorável ao pequeno explorador porque, qualquer 
acontecimento que interfira na sua rotina produtiva pode lhe ser uma grande ameaça. Uma seca 
prolongada ou excesso de chuva, a ocorrência de pragas na plantação, ou de doença em seus 
animais, um problema de saúde familiar ou a ele mesmo, que o impossibilite de trabalhar a terra, 
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são fatores que pesam muito negativamente nos resultados finais que ele necessita alcançar para 
continuar com seu modo de vida. É uma preocupação constante que ele tem de enfrentar da forma 
como puder e com os conhecimentos que possui, quase sempre desprovido de técnicas modernas 
que surtem melhores resultados. 

Na época em que desenvolveu seus estudos, Kautsky já denunciava a existência da 
pequena exploração como modelo de produção que coloca o camponês em condições subumanas. 
Ele explora a mão de obra da sua mulher e filhos, ainda que estes tenham pouca idade, mas a 
necessidade de braços para tocar a propriedade é imperiosa. Segundo ele, essa realidade vivida pelo 
pequeno explorador gera vários pontos negativos como o modo arcaico de vida que levam. Uma 
pobreza extremada tendo em sua casa apenas os bens mais importantes, não raras vezes dividindo o 
espaço de descanso com alguns animais, uma promiscuidade. Sua alimentação é pobre em proteínas 
animal e seus filhos, quando frequentam escolas vão somente até os doze anos, no máximo até os 
treze, porque o trabalho na propriedade reclama braços. Há, portanto, um esforço penoso que 
envolve toda a família. 

Lênin, por sua vez, aborda a questão da pobreza do camponês e as desigualdades surgidas 
com a desintegração do campesinato, na obra “Quines son los “Amigos del pueblo” y como luchan 
contra los socialdemócratas. Para ele, o desenvolvimento do capitalismo no campo tende a 
reproduzir as mesmas condições que são observadas nas cidades, ou seja, a promoção da 
concentração de terras para os mais ricos, a perda das terras dos pequenos e, como conseqüência, o 
surgimento de uma classe que só dispõe da sua mão de obra para oferecer. É o surgimento do 
proletariado campesino assim descrito por ele: 

 
Por lo que se refiere a los campesinos pobres, éstos llevan y ala agricultura com francas 
perdidas; aumenta más aún la importância de las “ocupaciones auxiliares” en el presupuesto 
(dane l 24% de los ingresos), y, a excepción de la de um aldeano, se reducen casi por 
completo a la venta de la fuerza de trabajo. En dos de estas haciendas predominan las 
“ocupaciones auxiliares” (trabajo a jornal), que proporcionan las dos terceras partes de los 
ingresos. De ahí resulta claro que estamos en presencia de pequeños productores en proceso 
de completa disociación, cuyos grupos superiores pasan a la burguesia y los inferiores al 
proletriado (LÊNIN, 1973 [1901], p. 48). 
 

Outra questão debatida por Lênin foi a questão agrária e o avanço do capitalismo sobre o 
campo. A sua realidade estava centrada em uma Rússia que passava por grandes agitações 
populares, com um sistema de governo monárquico, mas que ainda convivia com realidades 
pautadas por fortes traços feudais. Ele entendia que era necessária a existência do capitalismo como 
uma forma de destruir as relações feudais, ainda existentes, e que somente após essa passagem seria 
possível se estabelecer um regime político e econômico voltado para o desenvolvimento do 
socialismo. Mesmo teorizando sobre a necessidade de uma passagem capitalista, Lênin seguia 
delatando as suas contradições e afirmava que: 

 
Tratar de salvar al campesinato defendiendo la pequena hacienda y la pequena propriedad 
contra el embate del capitalismo significara frenar inutilmente el desarrollo social, enganar 
al campesino con la ilusión de um posible bienestar em el capitalismo y dividir a las clases 
trabajadoras, creando uma situación privilegiada para la minoria a expensas de la mayoría 
(LÊNIN, 1973 [1901], p.192,). 
 

De maneira diversa e com algumas variáveis divergentes, mas em caráter periférico, ou 
seja, pequenas diferenças de entendimento, sem que isso altere o essencial da definição do que vem 
a ser o camponês e agricultura camponesa, Chayanov, no artigo “Viagem de meu irmão Alexei ao 
país da utopia camponesa” define o camponês como sendo aquele que tem no trabalho em família a 
sua razão de ser, não existindo o fenômeno social do salário pelo trabalho executado. Assim, existe 
dentro da família aqueles componentes que trabalham e os que não trabalham e, através dessa 
relação com os meios de produção, ou seja, a terra e os instrumentos de trabalho se estabelece a 
intensidade do trabalho que cada membro da família desenvolve. Essa condição é subjetiva no 
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sentido da sua individualidade, ou seja, o grau de autoexploração da força de trabalho da família 
(CARVALHO, 2014). 

O objetivo perseguido dentro dessa perspectiva é a satisfação das suas necessidades. Fica 
assim, estabelecido que o núcleo da teoria de Chayanov seja o equilíbrio que há entre o consumo da 
família e a exploração da força de trabalho. Essa condição permite ao camponês controlar o uso da 
sua força de trabalho até o ponto em que atinge a satisfação das suas necessidades culturalmente 
definidas pelo próprio grupo. Denota-se dessa forma, que “[...] o camponês tem como objetivo 
quando realiza operações e transações econômicas a sua subsistência, mas nunca uma taxa normal 
de lucro”. (CARVALHO, 2014, p.29) 

Para Chayanov só existe um modo estritamente de produção camponesa; quando ocorre a 
ele a possibilidade de se apropriar integralmente do produto tirado da terra pelo seu trabalho. Essa 
condição expropria todas as outras formas de trabalho no campo do que se pode chamar de modo de 
produção camponesa, ou seja, se ele for meeiro, se arrenda, ocupa ou se é parceiro. Quaisquer 
outras condições de produção empregada, seja no modo feudal ou capitalista, é o suficiente para 
excluí-lo da condição estrita de camponês. Segundo seu entendimento, são essas características que 
definem a família camponesa. Afirma que há outra condição que está na base e completa a sua 
análise sendo ela determinante, no sentido de produzir os meios necessários para a sua reprodução 
social e que reside na força de trabalho, conforme aponta: 

 
De hecho, la composición familiar define ante tudo los limites máximo y mínimo del 
volume de su actividade econômica. La fuerza de trabajo de la unidad de explotación 
doméstica está totalmente determinada por la disponibilidad de miembros capacitados em la 
família. Por eso es que el limite más elevado posible para el volume de la actividade 
depende del monto de trabajo que puede proporcionar esta fuerza de trabajo utilizada com 
la máxima intensidad (CHAYANOV, 1974 [1925], p.47,) 
 

Portanto, as proposições apresentadas permitem descrever o campesinato como sendo uma 
forma de exploração que é conduzida por mão de obra predominantemente da familia, não 
assalariada, muito embora seja admitida a contratação em casos bastante específicos. Sua produção 
é voltada para o atendimento das necessidades básicas do grupo, e não se produz para o mercado, 
embora em alguns casos, depois de atendida a demanda familiar, o excedente possa ser 
comercializado. Sua produção é diversificada e de acordo com o que a família precisa. Há pouco 
uso de tecnologia por isso, não é praticada uma agricultura técnificada sendo dessa forma, 
controlada a autoexploração até o limite do atendimento das suas necessidades. Da mesma forma, o 
tamanho da propriedade normalmente não vai além da capacidade da força de trabalho existente no 
seio da família. Os pensadores da corrente do paradigma da questão agrária são os grandes 
defensores dessa forma de agricultura e do modo de produção não capitalista. 

A forma oposta de pensar o campo vem com os teóricos que entendem ser ele, um lócus de 
realização importante para o capital industrial. São adeptos da corrente do Paradigma do 
Capitalismo Agrário e veem no campo, uma oportunidade da indústria se desenvolver produzindo 
máquinas, equipamentos, produtos químicos e conhecimento científico capaz de aumentar 
significativamente a produção de alimentos. Com a implantação dessa agricultura mecanizada e 
usuária de tecnologia, o campo responde com grandes safras aliviando as tensões nas cidades, seja 
através do barateamento dos alimentos, ou da incrementação da produção industrial que vai 
empregar mais mão de obra citadina. Esses pensadores desconsideram o fato da industrialização do 
campo eliminar grande número de postos de trabalho, e também de pequenos produtores porque 
ocorre o encarecimento dos meios de produção, da terra e dos impostos. 

 No Brasil, Ricardo Abramovay por meio de sua obra “O Paradigma do capitalismo 
agrário” é um dos expoentes do pensamento capitalista agrário. Para ele “[...] a agricultura familiar 
integrada ao mercado, os avanços técnicos incorporados à produção e que atendam as Políticas 
Públicas, não é camponesa”. (ABRAMOVAY, 1998, p.22) Entende que é pela maneira de como as 
classes sociais são inseridas na divisão social do trabalho, que se tornam conhecidas. Dessa forma, o 
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atendimento às necessidades para haver a reprodução do conjunto familiar é que determina o 
comportamento do camponês, e não as suas necessidades particulares. 

Afirma que é necessário descaracterizar o campesinato para justificar a implantação de um 
modelo de capitalismo agrário. Assim, Abramovay ataca a agricultura camponesa acusando-a de 
representar o atraso no campo, sendo o campesinato um resíduo da economia feudal. Define como 
um setor em extinção, sem relevância para o progresso social e econômico. Associa a produção 
familiar com a imagem de um empreendimento de dimensões reduzidas, trabalhando com técnicas 
relativamente precárias e atrasadas, praticando uma agricultura arcaica. Definido seu 
posicionamento sobre a questão agrária, Abramovay passa a defender a implantação de uma 
agricultura voltada para o mercado. É para o seu atendimento que a produção do campo deve ser 
direcionada. Dentro dessa lógica, tudo o que se refere ou faz lembrar o modo camponês de 
produção deve ser substituído pela nomenclatura de agricultura familiar, na qual o agricultor tende a 
se comportar como um microempresário.  

No entanto, ressalta a necessidade da proteção de organismos de Estado porque a 
agricultura familiar é uma atividade muito constrangida por organizações produtivas, no capitalismo 
contemporâneo. Dessa forma, o agricultor familiar é uma criação do Estado contemporâneo que o 
mantém sob controle, através da política de estruturas e rendas. Assim, quando institucionalizou a 
agricultura familiar e criou a figura do agricultor familiar por meio de lei, o governo brasileiro 
possibilitou ampliar o controle sobre a produção agrícola, no sentido de elaborar as políticas 
públicas e a concessão de empréstimos àqueles produtores que estão dentro das regras oficiais. Para 
Abramovay (p.200), as políticas públicas são uma forma muito eficiente de reorganizar todo o 
panorama socioeconômico do campo. 

Portanto, é possível considerar que para os pensadores do Paradigma do Capitalismo 
Agrário, o produtor da agricultura familiar é aquele que emprega mão de obra assalariada, mas não 
de forma generalizada, faz uso de tecnologia na sua produção, tem acesso aos mecanismos oficiais 
de financiamento e seguro da produção e está ligado e produzindo para o mercado, praticando dessa 
forma, uma agricultura de orientação capitalista. 
 
 
Mecanismos de atuação do Estado sobre a produção agrícola 
 

Ainda que haja duas maneiras de entender o desenvolvimento da agricultura praticada por 
pequenos e médios agricultores e, ainda que sejam conflitantes entre si e defendam interesses 
completamente opostos, a agricultura é uma atividade que necessita de apoio do Estado. Ela atua 
em vários momentos, seja com uma política de preços que dê segurança a quem produz, ou com 
taxas de importação mais elevadas sobre os produtos vindos do exterior para proteger o produtor 
nacional. Também deve contar com uma proteção jurídica que promova uma reforma agrária justa, 
precisa de financiamentos com juros menores do que os praticados pelo mercado, seguro agrícola, 
além de assistência técnica que capacite o pequeno e médio produtores a utilizar da melhor forma os 
recursos naturais e as tecnologias. 

Os conflitos são inevitáveis entre dois modelos com interesses tão opostos, ou seja, de um 
lado há o modelo de agricultura camponesa e por outro, se apresenta a agricultura para o mercado. 
Uma, voltada para as formas mais tradicionais de tratar a terra e a outra, com os conceitos ditos 
modernos e de cunho econômico neoliberal. Ambas têm justificativas para existirem e se opor à 
outra. O que se observa na atualidade é que o capital que move a agricultura neoliberal tem uma 
força enorme, e suplanta a agricultura camponesa de tal forma que o Estado procura ajustar seus 
mecanismos a fim de atender os princípios da agricultura de exportação, o agronegócio, praticado 
pelo modo capitalista de produção sob a justificativa de que ele gera muitas divisas ao país. 

Ao agir dessa forma o Estado mostra seus reais interesses e procura legitimar seu 
posicionamento por meio da criação de leis. Recentemente, em 24 de julho de 2006, foi criada a Lei 
nº. 11.326, que ficou conhecida como a lei da agricultura familiar, estabelecendo parâmetros 
técnicos sobre as formas de produção no campo. É interessante observar como os movimentos são 
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coordenados pelo Estado de tal forma que haja amplitude entre os vários órgãos para representarem 
os interesses envolvidos. 

Dessa maneira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, buscou cooperação 
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para aprimorar e dimensionar as 
potencialidades e limitações da nova ordem produtiva no campo, ou seja, o capitalismo agrário, via, 
a agricultura familiar justificando ao dizer que foi: 

 
“[...] a Lei nº. 11.326, que forneceu o marco legal da agricultura familiar, permitindo a sua 
inserção nas estatísticas oficiais. Vários trabalhos científicos e grupos de pesquisadores já 
realizaram esforços semelhantes com os resultados de Censos Agropecuários anteriores, 
mas era necessária uma delimitação conceitual categorizada da agricultura familiar que 
procurasse atender ao enunciado legal de 2006.” (IBGE, 2006, p.1)  
 

É importante observar o direcionamento implícito e indutor para se pensar o campo como 
uma forma desconexa e improdutiva, praticando uma agricultura arcaica que necessitava de uma 
“regularização” que a tornasse moderna e geradora de renda, enfim, que desse lucro. 

Necessariamente deve-se ater ao fato que a lei criou e oficializou a figura da agricultura 
familiar e, consequentemente, o agricultor familiar. Com isso, fez desaparecer dos dados estatísticos 
qualquer alusão à prática de uma agricultura camponesa. Em nenhuma parte do texto legal se faz 
qualquer menção a outra forma de produção desenvolvida por pequenos agricultores que não tenha 
o caráter de agricultor familiar, segundo a definição legal de seu perfil. Decididamente, com essas 
informações disponíveis no IBGE fica evidente que o Estado brasileiro oficializou a agricultura 
capitalista, na macro escala, ou seja o enorme aporte de investimento na área do agronegócio que 
recebeu uma disponibilização de recursos da ordem de R$ 156,1 bilhões, para a safra 2014/2015 
(MAPA, 2015). Quanto à assistência dada aos pequenos produtores, agora oficializada como 
agricultura familiar são, ao todo, R$ 24,1 bilhões para financiar a produção, a modernização das 
propriedades rurais e a compra de máquinas e equipamentos para a safra 2014/2015 (PORTAL 
BRASIL, 2015). 

No ano de 2000, em um projeto de cooperação técnica entre o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária-INCRA e a FAO (Food and Agriculture Organization), órgão das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, baseado no Censo Agropecuário 1995/96, do IBGE, 
foi apurado que havia no Brasil 4.139.369 estabelecimentos praticando a agricultura familiar, que 
representavam 85,2% do número total de estabelecimentos agrícolas do país. A área por eles 
ocupada era de 107.768 milhões de hectares e representava 30,5% da área total. Já com a 
agricultura patronal fora apurada a existência de 554.501 estabelecimentos, representando 11,4% 
dos estabelecimentos e ocupando uma área de 240.042 milhões de hectares (INCRA/FAO, 2000 
p.17). 

Dez anos depois, em 2006, o Censo Agropecuário do IBGE apontou a existência de 
4.126.554 estabelecimentos praticando a agricultura familiar, que representaram 84,4% do total dos 
estabelecimentos agrícolas do país, e ocupam uma área de 80,25 milhões de hectares, representando 
24,3% da área total. Em relação à agricultura patronal foi apontada a existência de 807.587 
propriedades, representando 15,6% do total dos estabelecimentos agrícolas, mas que passou a 
ocupar 75,7% de toda a área. O tamanho médio das propriedades é emblemático para demonstrar a 
discrepância entre os sujeitos, ou seja, nos estabelecimentos familiares a área média é de 18,37 ha, 
enquanto que nos estabelecimentos patronais a área média está em 309,18 ha. por unidade produtiva, 
evidenciando o aumento na concentração da terras. 

 
 

Apresentação de dados e discussões acerca da agricultura familiar 
 

O próprio IBGE alerta para a impossibilidade de uma análise comparativa entre os vários 
anos em que ocorreu o levantamento censitário, devido à inexistência de uma metodologia legal que 
conceituasse os sujeitos tornando-os passíveis serem agrupados de maneira homogênea em suas 
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classes. Mesmo assim, vários órgãos usaram metodologias que possibilitou uma aproximação das 
diversas realidades. Como o objetivo deste trabalho não é uma análise ao longo do tempo, somente 
os dados do censo de 2006 serão utilizados, porque estão adaptados para atender a lei 11.326/2006, 
mas a tipologia e a classificação do agricultor referem-se à metodologia da FAO. 

Uma das classificações instituídas foi a divisão por tipo de agricultor. Segundo o IBGE, 
essa classificação serve para estabelecer uma diferenciação socioeconômica entre os produtores 
familiares. Dessa forma, fica assim classificado: Tipo A - Caso a Renda Total fosse maior que o 
valor resultante entre o Valor do Custo de Oportunidade (VCO); Tipo B - Caso a Renda Total fosse 
maior que o Valor do Custo de Oportunidade (VCO) e menor ou igual ao Valor do Custo de 
Oportunidade (VCO); Tipo C - Caso a Renda Total fosse maior que a metade do Valor do Custo de 
Oportunidade (VCO) e menor ou igual ao Valor do Custo de Oportunidade (VCO); Tipo D - Caso a 
Renda Total fosse menor ou igual que a metade do Valor do Custo de Oportunidade (VCO). 

O IBGE também trouxe informações sobre a condição do produtor em relação à 
propriedade, que foi classificado como proprietário, arrendatário, parceiro e ocupante. Ainda há a 
classificação daqueles que não têm a titulação definitiva, que para este estudo não será considerado 
por ser uma parcela de pouca expressão estatística. 

A primeira análise será sobre a quantidade de propriedades existentes no conceito de 
agricultura familiar, classificando por tipo e condição do agricultor familiar, conforme abaixo 
exposto. Estas informações estatísticas corroboram as denúncias feitas pelos movimentos sociais, 
sobre a enorme desigualdade na distribuição das terras no Brasil. Há um número elevado de 
propriedades que ocupam uma pequena parcela das terras agriculturáveis. 
 
TABELA 1: Número de estabelecimentos na agricultura familiar por condição do produtor 
Condição do produtor Número de estabelecimentos %Participação 
Proprietário 3.262.368 79,10 
Assentado sem titulação definitiva 170.311 4,13 
Arrendatário 196.069 4,75 
Parceiro 126.796 3,07 
Ocupante 368.651 8,94 
TOTAL (Unid.) 4.124.195 100,00 

FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006 - TIPOLOGIA: FAO - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
 
GRÁFICO 1: Distribuição dos estabelecimentos na agricultura familiar por condição do produtor 

Número de estabelecimentos por condição do produtor (unid.)

368.651; 8,94%126.796; 3,07%

196.069; 4,75%

170.311; 4,13%

3.262.368; 
79,10%

Proprietário Assentado sem titulação definitiva Arrendatário Parceiro Ocupante

 
  FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006 - TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
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A segunda análise apresentada refere-se à área total ocupada pela agricultura familiar, o 
que possibilita estabelecer um parâmetro entre o total de propriedades e a área que ocupam. A 
evidência da enorme concentração das terras fica patente quando se observa a quantidade de 
proprietários na agricultura familiar, o número de propriedades e a área por elas ocupadas. Os 
agricultores que detém grandes parcelas de módulos fiscais são uma minoria, conforme mostram os 
números do último Censo Agropecuário de 2006: os estabelecimentos na agricultura familiar, que 
representaram 84,4% do total, ocupam uma área de 80,25 milhões de hectares e 24,3% da área total, 
apontado pelo IBGE em 329,9 milhões de ha, bruto. A agricultura patronal é representada por 
15,6% do total dos estabelecimentos agrícolas, ocupam 75,7% de toda a área. Nos estabelecimentos 
familiares a área média é de 18,37 ha, nos estabelecimentos patronais a área média está em 309,18 
ha. por unidade produtiva.(IBGE, 2006) 
 
TABELA 2: Área total dos estabelecimentos com agricultura familiar por condição do produtor. 
 
Condição do produtor Área dos estabelecimentos  % de participação 
Proprietário 70.190.976 87,63 
Assentado sem titulação definitiva 4.072.951 5,08 
Arrendatário 2.089.830 2,61 
Parceiro 708.657 0,88 
Ocupante 3.040.286 3,80 
TOTAL (ha) 80.102.700 100,00 

FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006  -  TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
 
 
GRÁFICO 2: Área total dos estabelecimentos com agricultura familiar por condição do produtor. 
 

 
FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006  -  TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
 

O terceiro parâmetro de amostragem será de acordo com o Inciso I da Lei, assim definido: 
não detenha a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais. Conforme orientação 
do IBGE, um padrão generalizado para homogeneizar a representação de módulo fiscal a nível 
nacional está em até cem (100) ha. Fica bem delineado pelos dados que a pobreza no campo se 
expressa de uma forma muito seletiva, a tal ponto que o produtor de menor área para sua lavoura 
tem mais dificuldades para prover o suprimento de suas necessidades. O elevado percentual de 
participantes no tipo D, demonstra essa realidade com muita intensidade. Para relembrar, o produtor 
do tipo D é classificado pelo IBGE como totalmente descapitalizado e é justamente a maior parcela 
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representativa do agricultor familiar. Por meio das tabelas e gráficos 3 e 4, essa realidade aflora 
muito firme. 
 
 
TABELA 3: Número de estabelecimentos por tamanho de área e tipo de produtor, com 
predominância do uso de mão de obra familiar. 
 
Tamanho da área\Tipo de produtor Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Total(unid) Tx_participação
Menos de 2 ha (unid) 30.719 120.760 90.186 680.178 921.843 26,54
2 a menos de 5 ha (unid) 37.376 121.344 89.866 402.478 651.064 18,74
5 a menos de 10 ha (unid) 39.386 116.423 75.599 266.390 497.798 14,33
 10 a menos de 20 ha (unid) 61.296 151.135 83.681 261.454 557.566 16,05
20 a menos de 50 ha (unid) 86.420 156.607 81.137 276.906 601.070 17,30
50 a menos de 100 ha (unid) 42.076 57.920 29.095 115.565 244.656 7,04
Total (unid) 297.273 724.189 449.564 2.002.971 3.473.997 100,00
Tx_participação 8,56 20,85 12,94 57,66 100,00  
FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006  -  TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
 
 
GRÁFICO 3: Número de estabelecimentos por tamanho de área e tipo de produtor, com 
predominância do uso de mão de obra familiar. 
 

 
FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006  -  TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
 
 
TABELA 4: Área dos estabelecimentos por dimensão e tipo de produtor, com predominância do 
uso de mão de obra familiar. 
 
Tamanho da área\\Tipo de produtor Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Total(ha) Tx_participação
Menos de 2 ha (ha) 28546 102192 77176 510450 718364 1,48
2 a menos de 5 ha (ha) 120416 387315 284728 1238057 2030516 4,17
5 a menos de 10 ha (ha) 282527 824506 532184 1855926 3495143 7,18
10 a menos de 20 ha (ha) 872322 2112040 1158606 3612042 7755010 15,93
20 a menos de 50 ha (ha) 2713392 4767938 2458972 8461632 18401934 37,79
50 a menos de 100 ha (ha) 2884624 3872551 1914958 7618243 16290376 33,46
Total (ha) 6901827 12066542 6426624 23296350 48691343 100,00
Tx_participação 14,17 24,78 13,20 47,84 100,00  
FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006  -  TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
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GRÁFICO 4: Área dos estabelecimentos por dimensão e tipo de produtor, com predominância do 
uso de mão de obra familiar. 
 

 
FONTE: IBGE; Censo Agropecuário 2006  -  TIPOLOGIA: FAO  - ORG.: Edson Sabatini Ribeiro 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se, claramente, que o posicionamento do Estado concorre para tornar realidade e 
encerrar essa questão, ou seja, a partir da lei o sujeito é o agricultor familiar, que pratica a 
agricultura familiar e está inserido totalmente no mercado de forma completa. Sua existência e 
objetivos devem estar voltados para o atendimento do mercado, com acesso às políticas públicas de 
financiamento e seguridade oficiais. Mas, o produto do seu trabalho ficará submisso às leis que 
regem o mercado. Percebe-se assim que há um movimento oficial no sentido de estabelecer uma 
agricultura, portanto, um agricultor moldado para o sistema capitalista agrário. 

Por outro lado, cabe aos movimentos sociais progressistas o embate no sentido de não 
aceitar a imposição capitalista no campo. Ainda que se utilizem dos mecanismos do Estado para 
realizar suas pretensões, há que ser provocada a discussão sobre as formas camponesas de 
agricultura, dentro do atual cenário de destruição da biodiversidade dos cultivares, da degradação 
do meio ambiente, da pobreza estabelecida no campo como forma de barateamento da mão de obra, 
criando o proletariado rural. 

Outra questão muito presente nesta realidade, mas ignorada pelo capital agrário diz 
respeito à distribuição desigual das terras, o perigo para a alimentação da população quando o 
modelo desenvolvimentista está centrado na monocultura voltada para atender o mercado. O uso 
excessivo de agrotóxicos como condição necessária para a produção de super safras, além da 
manipulação genética sobre as quais ainda não se conhece as consequências tanto para o homem, 
quanto para a continuidade da própria vida, vez que sua produtividade está baseada no uso abusivo 
dos recursos hídricos. 

São questões prementes que devem ser levadas ao debate da população, mas que o Estado, 
por meio dos mecanismos legais, como a Lei 11.326/2006, articulado com o grande capital, impõe 
como verdades e necessidades para atender a demanda por alimentos para uma população que 
cresce, acentuadamente, em países pobres. 
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