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“Se os camponeses continuam 

existindo nos dias de hoje, é provável que continuem 
a existir por muito tempo”. (SHANIN, Teodor, 1980). 

 
INTRODUÇÃO 
 
Nas três últimas décadas do século XX importantes transformações se manifestaram no espaço agrário 
brasileiro. Essas mudanças podem ser constatadas através da consolidação dos modelos de produção, 
implantados no país e que voltaram-se basicamente para a produção de matérias-primas em atendimento 
às exigências do mercado externo e também às agroindústrias. 
 
A agricultura patronal1 foi a mais beneficiada pelo processo de modernização da agricultura, enquanto 
que a agricultura familiar2 continuou a sobreviver, como resposta a esse contraditório desenvolvimento 
desigual e combinado. 

 
Ao longo de sua história, como forma de subsistência, a agricultura 
familiar é uma das mais antigas atividades praticadas pelo homem. 
Mesmo tendo perdido importância para o desenvolvimento industrial e 
estar à margem da chamada agricultura moderna, a agricultura 
familiar sempre ocupou um lugar no contexto do desenvolvimento 
econômico dos países, por ser supridora de alimentos básicos para o 
mercado interno e fornecedora de mão-de-obra. 

 
No Brasil, a agricultura familiar, a partir dos anos 90, tem sido objeto de discussão entre os estudiosos da 
questão (agrônomos, economistas, geógrafos, sociólogos), devido a sua importância para o 
abastecimento alimentar e ao tratamento que tem recebido do Estado, em detrimento da agricultura 
patronal. 
 
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é mostrar a importância da agricultura familiar no contexto 
econômico e social dos países e suas estratégias de sobrevivência, com ênfase para o caso brasileiro. 

 
 

A Agricultura Familiar no Contexto Latino-Americano: breve histórico 
 

Os colonizadores, ao chegarem à América, no final do século XV, encontraram uma civilização que vivia 
sob o “comunismo primitivo, uma forma de produção baseada numa estrutura comunitária praticamente 
auto-suficiente”. (OLIVEIRA, 1986:34). Os gêneros básicos, necessários à sobrevivência, eram fornecidos 
pela comunidade e, mesmo existindo uma divisão hierárquica entre os membros, as sociedades viviam, 
sob a sua lógica, em completa harmonia. 
 
Entretanto, com a presença do colonizador, iniciou-se uma luta, sob a égide da doutrina católica, para 
submeter e subjulgar os povos das Américas. Alicerçada na cultura cristã-ocidental, estabeleceu-se 

 
“a divisão da humanidade em atores sociais fiéis e infiéis, racionais e irracionais, civilizados e 

primitivos, cristãos e ateus/pagãos, instituindo-se, desse modo, uma desigualdade estrutural, cultural, 
socialmente construída e juridicamente referendada pelos prelados católicos da época. O encontro entre 
dois mundos e duas culturas é também a “institucionalização” da desigualdade cultural, social, política e 
econômica que, de um modo ou de outro, persiste até os dias atuais”. (HIRANO, 1994:28-9). 
Assim, com o desenvolvimento do capitalismo na Europa e com a colonização dessa parte do mundo, 
toda a estrutura foi submetida à economia colonial, portanto ao capital. 
 
Essa economia colonial estruturou-se em dois pilares. De um lado, a articulação com as formas 
comunitárias, primitivas ou despóticas que foram submetidas ao comércio internacional. De outro, a 
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produção de produtos tropicais (açúcar, café), nas colônias, baseada no trabalho escravo, visando a 
exportação para a Europa que se encontrava em processo de industrialização (OLIVEIRA, 1986). 
 
Com relação à colonização dos trópicos, essa adquiriu o caráter de uma grande empresa comercial 
para atender os interesses do comércio europeu (PRADO JÚNIOR, 1979). Nesse “modelo de 
colonização” insere-se o Brasil, cuja formação econômica e social foi fornecer açúcar, tabaco, num 
primeiro momento e, posteriormente, ouro, diamante, algodão e, em seguida o café para o comércio 
europeu. A mão-de-obra empregada para a realização dessas atividades foi, primeiramente, a indígena 
e posteriormente a escrava. 
 
A economia colonial se desenvolvia de forma intensiva para atender aos interesses mercantis europeus. 
Entretanto, a questão da alimentação tornava-se necessária, principalmente nos centros urbanos que 
começavam a crescer. De forma incipiente, entre um lugar e outro, uma classe de pequenos produtores 
começava a emergir. 
 
Assim, GUIMARÃES (1977), ao fazer uma análise do surgimento da pequena propriedade no Brasil, 
coloca que embora seja correto situar o seu aparecimento, como instituição consolidada, durante o 
primeiro quartel do século XIX, após a introdução de imigrantes europeus no sul do país, seria um erro 
grave deixar de levar em conta a etapa anterior de gestação da classe camponesa. Essa etapa 
corresponde a um longo processo de espoliação, cujas primeiras conseqüências, segundo o autor, foi a 
incorporação, aos engenhos de açúcar, de um grande número de trabalhadores livres, os agregados. 
Conclui GUIMARÃES (1977:150-51) que: “a pequena propriedade é um produto da luta de classes, 
travada sempre em desigualdade de condições entre os camponeses sem terra e a classe latifundiária”.  

 
Essa situação, típica de vários países da América Latina, persiste no 
país há mais de 500 anos e, a partir da década de 80, ganha força 
com o surgimento do Movimento dos Sem Terra (MST), através dos 
assentamentos rurais que representam hoje o mais novo tipo de 
unidade familiar de produção no campo brasileiro. Trata-se, portanto, 
de um resultado materializado pela retomada de coletivização da 
agricultura às custas de lutas e embates, ou seja, é o reflexo da 
situação de desigualdade imposta pela hegemonia do poder do 
capital, principalmente, nas últimas décadas do século XX. 

 
Assim, a pequena produção representa uma forma econômica destinada, ao mesmo tempo, a produzir 
alimentos e produzir força de trabalho (CASTRO et al., 1979). Esse tem sido o papel da agricultura 
familiar desde sua instituição quando o colonizador aqui se estabeleceu e iniciou o processo de 
expropriação das comunidades que viviam em território latino-americano. 
 
 
As Transformações do Espaço Agrário e a “Sobrevivência” da Agricultura Familiar 

 
Do final do século XV ao século XX, são mais de 500 anos que os camponeses da América Latina, de 
modo geral, lutam para resistir contra a expropriação. No Brasil, esses cinco séculos de luta mostram o 
domínio do latifúndio na estrutura fundiária, o que vem acentuar a concentração de terras. Essas 
questões são um ponto de reflexão para compreender o comportamento da agricultura familiar no 
processo de modernização da agricultura, iniciada com a Revolução Verde, marco importante nas 
transformações do espaço agrário brasileiro. 
 
A política de modernização, iniciada na década de 1950, tinha como meta principal a adoção de medidas 
que vinculassem, de forma cada vez mais estreita, o setor agrícola ao setor urbano-industrial, iniciando, 
assim, “o planejamento sistemático da economia através do Estado”. (GRAZIANO DA SILVA, 1999:87). 
 
Entretanto, é a partir da década de 1970 que essas mudanças tornaram-se mais significativas, face à 
política de crédito rural, o principal instrumento, que viabilizou o processo de modernização da agricultura. 



Essas transformações estavam em consonância com as mudanças ocorridas nos sistemas produtores 
agrícolas mundiais, no pós-guerra, quando “o mundo conviveu com um processo crescente de 
homogeneização desses sistemas, cuja matriz foi o modelo produtivo norte-americano, modelo este que 
assentou nos princípios da Revolução Verde”. (MATTEI, 1998:568). 
 
Os países, ao adotarem o referido modelo, tinham como objetivo aumentar os ganhos de produtividade, 
através da incorporação de novos fatores de produção, como o uso de sementes melhoradas 
geneticamente, adubos químicos, defensivos e maquinário agrícola produzido pelo setor não agrícola. 
 
Entretanto, ao analisar o padrão de crescimento agrícola adotado pelo Brasil, tendo como suporte o 
modelo da Revolução Verde, verifica-se que este não cumpriu seu papel conforme era previsto porque 
privilegiou a agricultura moderna e provocou graves conseqüências tanto de ordem social, quanto 
econômica. 

 
“A chamada ‘Revolução Verde’ privilegiou uma agricultura sem homens, a qual, ao ser praticada 
em um país que possui favorável relação homem-terra como o Brasil, provoca graves 
conseqüências tanto de ordem social quanto econômica. A ‘modernização conservadora’, 
ocorrida no país desde a década de 1960, deixou inalterada a estrutura agrária fortemente 
concentrada, tendo servido em muitos casos para concentrar ainda mais terras e renda nas 
mãos de poucos. Além disso, não incluiu a agricultura familiar como elemento central ou 
integrante das políticas públicas de crédito rural, assistência técnica e pesquisa”. (LAGES. 
1997:12-3). 

 
Diante desse processo de desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo no campo, é 
importante considerar que a agricultura familiar sempre desempenhou um papel importante, na 
alimentação da população brasileira, tanto para a autoconsumo da grande massa de pequenos 
produtores, quanto pela produção de um excedente de alimentos básicos que passou a sustentar as 
crescentes massas urbanas (MARTINE, 1990). 
 
A agricultura familiar vem se mantendo, porém em situação de pauperização e exploração em diversas 
regiões do país. As exigências para sua inserção no mercado globalizado são grandes, mas os recursos 
de capital a ela destinados têm sido bastante escassos. Esse descaso com relação à agricultura familiar 
pode ser constatado nas afirmações de ALMEYRA (1983) quando fez uma análise dos males da 
modernização na América Latina. O autor assim se manifestou: 

 
“Na América Latina (...) os camponeses sempre foram os últimos, os esquecidos. Entretanto, 
desde sempre, recai sobre eles o principal esforço em prol do desenvolvimento, pois a economia 
da maior dos países latino-americanos depende da exportação de produtos agrícolas e a produção 
de bens de consumo básicos – a cargo dos camponeses e inclusive a subsistência deles – permite 
manter o nível de vida das modernas e hipertrofiadas cidades do continente”. (ALMEYRA, 1983:4). 

 
Entretanto, as mudanças ocorridas nos paradigmas da economia, a partir da década de 90, a 
globalização dos mercados e a crescente exigência dos consumidores por melhor qualidade são 
alguns dos fatores que têm exigido uma maior valorização da agricultura familiar. Nesse sentido,  

 
 

“o peso da produção familiar na agricultura faz dela hoje um setor único no capitalismo 
contemporâneo: não há atividade econômica em que o trabalho e a gestão estruturem-se tão 
fortemente em torno de vínculos de parentesco e onde a participação de mão-de-obra não 
contratada seja tão importante”. (ABRAMOVAY, 1992:209). 

 
Atualmente, o papel da agricultura familiar é significativo e pode ser constatado nas afirmações de 
PINHEIRO (1999:329): 

 
“no início da década de 1990, se alguém dissesse que a agricultura familiar estaria no centro do 
debate sobre a agricultura brasileira seria chamado de otimista. Hoje ela ocupa espaços os mais 
variados, da mídia à agenda política nacional, e suas demandas são disputadas por diferentes 
entidades de representação”.  

 
Na esfera governamental, a agricultura familiar foi incluída como prioridade na segunda metade da 
década de 90, quando: 



“em agosto de 1995 foi lançado o PLANAF (Plano Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar) que era, a princípio, apenas uma linha de crédito para custeio. Seguindo reivindicações 
da CONTAG, esta linha de crédito culminou na criação do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar – PRONAF em 1996, com a finalidade de promover o desenvolvimento 
sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes 
o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda”. (SOUZA, 
1992:12). 

 
O PRONAF teve como objetivo atender ao conjunto dos agricultores familiares, dando prioridade ao 
segmento em transição3 e ao segmento dos agricultores periféricos4, desde que o recurso fundiário não 
representasse fator impeditivo ao desenvolvimento desse último grupo (SILVA, 2000). Essa “conquista”5 
para a agricultura familiar é parte das legítimas reivindicações dos trabalhadores rurais para melhorar 
suas condições de produzir. Assim, após várias décadas, a agricultura familiar, sempre relegada a 
segundo plano, passa a ter o lugar de destaque no contexto da agricultura brasileira. 

 
Dessa forma, o que se pode observar é que desde a sua institucionalização como supridora de alimentos, 
conforme foi abordado na retrospectiva histórica, a agricultura familiar continua mantendo sua importância 
no cenário brasileiro. Ao analisar a participação da agricultura familiar no VBP (Valor Bruto da Produção) 
agropecuário, constata-se a seguinte realidade:  

 
“com apenas 30,5% da área e contando somente com 25% do financiamento total, os 
estabelecimentos familiares são responsáveis por 37,9% de toda a produção nacional (...) O 
percentual do VBP produzido pela agricultura familiar, quando consideradas algumas 
atividades, demonstra a sua importância em produtos destinados ao mercado interno e 
também entre os principais produtos que compõem a pauta de exportação agrícola brasileira”. 
(INCRA/FAO, 2000:31). 

 
Com relação ao VBP, por produtos, os agricultores familiares produzem: 
 

“24% do VBP total da pecuária de corte, 52% da pecuária de leite, 58% dos suínos e 40% das 
aves e ovos produzidos. Em relação a algumas culturas temporárias e permanentes, a 
agricultura familiar produz 33% do algodão, 31% do arroz, 72% da cebola, 67% do feijão, 97% do 
fumo, 84% da mandioca, 49% do milho, 32% da soja e 46% do trigo, 58% da banana, 27% da 
laranja e 47% da uva, 25% do café e 10% do VBP da cana-de-açúcar”. (INCRA/FAO, 2000:31-2). 
 

A agricultura familiar como fornecedora de mão-de-obra também tem seu papel importante. De acordo 
com os dados do Censo Agropecuário/1996, os estabelecimentos familiares são os que mais geram 
empregos na área rural. Para confirmar a absoluta superioridade da pequena unidade produtiva rural na 
ocupação de pessoal, o Censo Agropecuário/1996 registrou que, nos anos de 1995/96, os 
estabelecimentos menores de 10ha ocuparam 41% da mão-de-obra; os de 10ha a 100ha, 40%; os de 
100ha a 1000ha, 15%; os acima de 1000ha, apenas 4% de mão-de-obra ocupada (TEIXEIRA, 1997). 
 
A partir da análise dos dados, constata-se que os estabelecimentos rurais até 100ha foram responsáveis 
por 80% dos empregos no campo. Os dados refletem, portanto, o papel fundamental que a terra 
representa na economia brasileira, ou seja, de um lado a lógica ditada pela terra improdutiva nos grandes 
estabelecimentos; de outro, a lógica ditada pela terra produtiva nos pequenos estabelecimentos. 
 
As Perspectivas da Agricultura Familiar 

 
O mundo (ou espaço rural) tanto dos países desenvolvidos, como em desenvolvimento vem passando por 
um processo de grandes transformações, considerando os avanços e retrocessos que a agricultura 
apresentou, sobretudo, nessas últimas três décadas. 
 
A idéia de que o espaço rural é o locus exclusivo das atividades agrícolas, enquanto a indústria, o 
comércio e os serviços são atividades do espaço urbano, parece estar ultrapassada, principalmente se 
considerar as áreas mais desenvolvidas. 

 
“o espaço rural deixará de ter como função exclusiva a produção agrícola, passando a ser um 
espaço polissêmico em que coexistem atividades econômicas de natureza diversa como a 
própria agricultura, o comércio, o turismo rural, o ambientalismo, o lazer entre outros”. 
(SCHNEIDER, 1999:186). 

Essas transformações têm proporcionado uma discussão sobre o “novo mundo rural”6 dos países tanto 
desenvolvidos, como em desenvolvimento e atinge, diretamente, os agricultores familiares. Nos primeiros, 
vem sendo desenvolvida a agricultura em tempo parcial (part-time farming) que combina atividades 
agrícolas e não agrícolas na ocupação de seus membros. Com relação aos países em desenvolvimento, 
essa realidade também começa a ser praticada entre os agricultores. 
 



A agricultura em tempo parcial é o resultado de dois fenômenos. Um deles está associado à queda 
brusca dos rendimentos médios dos agricultores. O outro é decorrente da liberação da mão-de-obra 
agrícola ou de parte do tempo de ocupação do novo agricultor, devido às inovações tecnológicas cada 
vez mais eficientes na agricultura. Essa realidade é característica não só dos países em desenvolvimento, 
como também dos países desenvolvidos. (COUTO e COUTO FILHO, 1998). As colheitadeiras de café, 
cana-de-açúcar, algodão e várias outras que têm surgido para atender à mecanização das culturas são 
um exemplo dessas inovações. 
 
Nesse contexto, a agricultura praticada em tempo parcial é uma alternativa de sobrevivência para o 
agricultor e, no caso brasileiro, vem se difundindo nas diversas regiões do país. 
 
Além da prática da agricultura em tempo parcial, outras estratégias são apontadas para a sobrevivência 
dos agricultores familiares. Uma delas é o uso de tecnologias de baixo custo para produzir melhorias no 
sistema de produção. Outra estratégia é de caráter sócio-econômico e político, cuja característica é a 
forte presença de ações associativas ou comunitárias para reivindicar demandas e políticas de apoio à 
agricultura familiar. 
 
Para reforçar essa idéia, BLUM (1999), ao mostrar os problemas enfrentados pelas propriedades 
familiares, coloca que um deles é a falta de associativismo. Assim, 

 
“para resolver os problemas técnicos e econômicos de falta de área para cultivo, de pouca 

agregação de valor nos produtos, comercialização ou escala de produção, crédito dificultado, 
deve-se fomentar o associativismo. Nesses casos o cooperativismo e os condomínios rurais são 
as melhores formas de associações a serem produzidas. Para as áreas culturais e sociais, como a 
educação, a saúde, o transporte, o lazer, a infra-estrutura e a defesa de categoria pode ser 
incentivada a formação de associações, conselhos comunitários e sindicatos. O associativismo é o 
calcanhar de Aquiles para que comunidades rurais se desenvolvam e se constitui em condição 
sine qua non para a sobrevivência da sociedade agrícola e também, da urbana”. (BLUM, 1999:89-
0). 

 
A essas estratégias somam-se a valorização do conhecimento dos agricultores, a utilização de atividades 
de produção intensiva em trabalho como os produtos orgânicos e produtos com algum valor agregado. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante do exposto, é possível afirmar que a agricultura familiar, a agricultura camponesa é base para o 
crescimento agrícola e é capaz de reduzir a pobreza. O associativismo e o cooperativismo apresentam-se 
como uma alternativa importante, dentre outras já discutidas, para se construir um futuro melhor para a 
agricultura familiar no país. A união dos pequenos é de fundamental importância para se conseguir os 
objetivos propostos. 
 
No Brasil, de forma mais específica, para que essa agricultura possa desempenhar sua função de suprir o 
mercado de alimentos e absorver grande parcela de mão-de-obra, dois grandes desafios deverão ser 
vencidos: a viabilização da política agrária, através de recursos do PRONAF e a implementação, de fato, 
da reforma agrária, que já vem sendo feita através da luta do Movimento dos Sem Terra (MST). 
 
Os assentamentos de reforma agrária estão se solidificando e construindo um modelo de agricultura 
familiar que terá grande representatividade econômica no espaço agrário brasileiro, demonstrando que 
este é o caminho para vencer a crise agrícola e agrária no país. 
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NOTAS 

1 e 2 – Os termos agricultura patronal e familiar estão sendo utilizados com base no conceito proposto 
pela FAO/INCRA (1994). 
3 e 4 – Os termos: segmento em transição e segmento dos agricultores periféricos foram propostos pela 
FAO/INCRA (1994) para classificar a agricultura familiar em três modalidades: a) agricultura familiar 
consolidada; b) agricultura familiar de transição e c) agricultura familiar periférica. 
5 – O PRONAF foi criado para atender à demanda nacional da CONTAG (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Agricultura). 
6 – Maiores discussões sobre o “novo mundo rural”, agricultura em tempo parcial (part-time farming) e 
pluriatividade ver: GRAZIANO DA SILVA, (1997; 1999); ALENTEJANO (1999) e SCHNEIDER (1999). 
 


