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INTRODUÇÃO       

Com o passar do tempo está sendo construído um novo olhar em relação ao meio rural, 
deixando de lado a ideia de que este meio é sinônimo de miséria, pobreza. No final do século 
XX, a discussão sobre a questão rural no Brasil ganhou novos debates e o rural passou a reco-
nhecer as características e identidades diferentes que não existiam como, por exemplo, a cate-
goria da agricultura familiar que substituiu e abrangeu também a ideia de produtor rural. 

Neste sentido, a agricultura familiar é um conceito recente adotado pelo Estado e esta 
categoria está presente neste “novo rural”, marcado por características de diversidade, lugar de 
moradia e de relações. Com esta nova visão do meio rural e a emergência da agricultura familiar 
surgem também problemas para esta categoria, entre eles estão à dificuldade de regularização e 
a concentração de terras em posse de poucos. Com isto, este trabalho tem como finalidade iden-
tificar a quantidade de terras destinadas à agricultura familiar e os hectares que elas possuem, 
bem como a quantidade e os hectares que não são de uso familiar, com o intuito de verificar se 
há distribuição desigual de terras destinadas à agricultura familiar e a agricultura patronal.      

 
Da dinâmica do complexo rural ao complexo agroindustrial        

                          
Conforme Silva (1996), o processo de transformação de base técnica, que é tido como mo-

dernização, se configura em uma “subordinação da natureza ao capital”, onde apresenta além de 
alterações na forma de produção, na relação do homem com a natureza, uma transformação nas 
relações sociais de produção e com os seus mecanismos de trabalho. Onde se tem um trabalha-
dor que passa do papel de ativo para passivo operário industrial.   

A dinâmica do complexo rural era tida a partir das mudanças no comércio exterior, onde 
se tinha praticamente a inexistência do mercado interno. Com a decomposição do complexo 
rural a partir de 1850, devido a fatores como a implantação da Lei de Terras no Brasil e da 
proibição do tráfico negreiro, surgiu então um novo regime de trabalho caracterizado como 
colonato, e um novo sistema denominado complexo cafeeiro que permitiu a ampliação da di-
visão social do trabalho, que prosseguiu com um auge de suas atividades onde posteriormente 
ocorreu a fase de integração de mercados nacionais, posteriormente a consolidação do D1 em 
bases industriais modernas. Sendo assim, a agricultura brasileira deu início a sua própria indus-
trialização (SILVA, 1996).   

A crise instituída no complexo rural e a criação do complexo cafeeiro paulista desenca-
dearam o desenvolvimento do mercado de trabalho e a concretização do mercado interno. A 
partir disso pode se caracterizar a agricultura brasileira como uma “estrutura complexa, hetero-
gênea e multideterminada”. Tem-se com isso, maior participação do Estado na formulação de 
políticas específicas para cada realidade e a influência de grupos de interesses (SILVA, 1996).   
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Conforme apresenta Martine e Beskow (1985), no contexto da produção agrícola, houve 
muitas transformações durante as duas últimas décadas. Os autores remetem as origens dessa 
transformação na estrutura de produção, durante a década de 50, com a energização na funda-
ção de um parque industrial extensivo, cujo objetivo era apressar a metodologia de troca de 
importações. A partir de 1964, teve início a instauração da ideologia de modernização e com 
isso a aceleração do processo de industrialização. O contexto do país era o período do “mila-
gre brasileiro”, o que propiciou privilegio as formas mais sofisticadas de produção agrícola. 
Efetivaram grandes mudanças nas bases econômicas da sociedade, passando então a agricultu-
ra á ser incorporada ao processo de acumulação capitalista.   

Surge então de acordo com Martine e Beskow (1985), o complexo agroindustrial, passan-
do a agricultura ter um papel muito importante como produtora de matérias-primas, alimentos, 
máquinas e insumos agrícolas. A expansão e a internacionalização do parque industrial foram 
de grande importância para a ampliação do novo meio agrícola. A crescente dependência do 
mercado externo provocou um aumento na produtividade, exigindo uma reestruturação social 
da produção. Conforme apresenta os autores, ocorreu à substituição de culturas devido às de-
mandas do mercado internacional, acarretando assim uma reorganização da organização social 
da produção. 

Delgado (1985) nos recorda de um período de intensificação na urbanização, ampliação 
do mercado de trabalho, no final da década de 60 e a década de 70 no Brasil, e também o ce-
nário das exportações, ambos os eixos potencializadores do ritmo de acumulação. Além das 
transformações na base técnica da agricultura e na constituição do Complexo Agroindustrial, 
se faz presente a mediação estatal das relações econômicas, sociais e mudanças normativas nos 
contratos rurais de trabalho.   

Essa consolidação dos Complexos agroindustriais (CAIs), na década de 70, conforme nos 
traz Silva (1996), se deu a partir da relação técnica intersetorial entre as agroindústrias proces-
sadoras e as industriais que produzem para a agricultura, essa integração foi possível devido 
à produção interna de máquinas e insumos para a agricultura por intermédio do Sistema Na-
cional de Crédito Rural. Um ponto de destaque neste cenário é a integração de capitais.  Dois 
fatos são apresentados como impactantes da estrutura produtiva do Complexo agroindustrial: 
“a diversificação das exportações e a substituição localizada de matérias-primas”.   

Martine e Beskow (1985), também apresentam as mudanças quanto ao cenário da bolsa 
de valores. Em 1971 com a queda da bolsa de valores e diversificação na ação na carteira de 
investimentos, em bens “mais seguros”, a compra de terra agrícola, aumentando assim o preço 
da terra. Houve a partir dessa pressão sobre a terra, a implementação de leis da terra em vários 
estados, com o objetivo de colocar ordem na disputa fundiária.  

Deve-se referenciar de que o principal instrumento que tornou viável o novo modelo agrí-
cola foi o crédito rural, também apontado por Delgado (1985) e Gonçalves (1997) como peça 
chave na articulação dos interesses rurais e urbanos diante de um projeto de desenvolvimento 
modernizador. Porém, apenas uma pequena parcela de agricultores brasileiros, foi beneficiada 
com a política do crédito rural.  

Martine e Beskow (1985), afirmam que além desses subsídios creditícios houve também 
os subsídios fiscais. Sendo importante destacar o aspecto centralizador e excludente dessas polí-
ticas, devido não atender a parcela majoritária dos produtores rurais caracterizados como baixa 
renda. Apesar da destinação de grande volume de recursos públicos, Martine e Beskow (1985) 
afirmam que, a modernização se encontra concentrada em poucos estabelecimentos equipando 
produtores maiores e deixando de lado o grande grupo de pequenos produtores. Podemos con-
cluir com base nos autores que este cenário de implementação agrícola modernizado elevou a 
escala de produção e também o preço da terra, reduzindo o acesso à terra pela pequena produ-
ção. 

Diante deste cenário, Martine e Beskow (1985), propõe uma reflexão sobre o fato de a 
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ociosidade da terra aumentar neste contexto de modernização agrícola e as consequências deste 
cenário potencializaram a desestruturação do emprego no campo, o êxodo rural, a concentração 
urbana e a fome, os autores apontam como reversão, que se passe por um processo de reforma 
agrária, propiciando uma utilização mais social da terra. Delgado (1985) reforça a visão de 
que diversos estabelecimentos não incorporados neste processo de modernização ficaram a 
margem, ocupando papéis periféricos na agricultura brasileira, uma das consequências é o sur-
gimento do mercado de trabalho informal. 

Gonçalves (1997) nos leva a refletir que o governo desenvolveu uma política para o setor 
agrário de forma específica, e as ações eram com base na política econômica global e em grupos 
de interesses como resultado deste processo de modernização agrícola houve a modificação da 
base técnica ao qual ele se retrata de “modernização desigual” e a instauração de um complexo 
agroindustrial.  

Conforme Silva (1996), a industrialização se configura como um período específico na 
modernização, onde é possível a integração da indústria e da agricultura, e a subordinação do 
trabalho direto ao capital. Sendo então duas as temáticas que são referências dessa nova dinâ-
mica, a constituição do CAIs e a industrialização da agricultura.  

A pequena produção conforme afirma Graziano da Silva (1999), é determinada através de 
uma dinâmica do núcleo capitalista da economia brasileira onde há a necessidade de um grande 
esforço permanente por parte do pequeno produtor no processo de diferenciação para que este 
não seja levado à decomposição.  

  
Agricultura familiar e agricultura patronal  

   
A expressão agricultura familiar no final dos anos 1980 e a partir da primeira metade da 

década de 1990 alcançou projeção nacional. Primeiramente, o debate focou-se no campo políti-
co e no acadêmico posteriormente. Nos estudos rurais, observa-se que os teóricos até o final dos 
anos 50 tinham suas análises concentradas sobre as relações de produção no campo. Surgiram 
a partir dos anos 1990 pesquisas com o objetivo de conhecer os estabelecimentos agrícolas, seu 
caráter familiar e as formas de funcionamento (SCHNEIDER, 1999).

O agricultor familiar conforme Wanderley (1999), não pode ser considerado um persona-
gem passivo, já que no decorrer da história vem almejando traçar estratégias para a conquista do 
seu espaço sem perder os traços camponeses, se adaptando às exigências da agricultura moder-
na. O conceito de camponês é recriado, sendo esta uma demonstração frente as transformações 
mais gerais da sociedade, apontando a sua capacidade de adaptação e resistência.

Devido à falta de clareza o debate sobre a pequena produção no Brasil ficou prejudicado. 
Neste contexto podem ser levantados três estereótipos: o produtor de subsistência, o produtor 
familiar eficiente e o produtor com pluriatividade. Formando categorias intermediárias esses 
tipos sofrem mecanismos de diferenciação e de decomposição, dificultando assim a caracteriza-
ção das classes sociais. É difícil apresentar uma posição quanto ao futuro destes ora chamados 
de agricultores familiares, outrora chamado de camponeses ou pequenos produtores, estes que 
não são capitalistas típicos nem proletários (GRAZIANO DA SILVA, 1999). 

 A pequena produção conforme afirma Graziano da Silva (1999), é determinada através de 
uma dinâmica do núcleo capitalista da economia brasileira onde há a necessidade de um grande 
esforço permanente por parte do pequeno produtor no processo de diferenciação para que este 
não seja levado à decomposição. 

O agricultor familiar produz e gere sua própria terra, onde o trabalho é feito pelas pessoas 
da própria família, e as vezes podendo ter algum funcionário, mas nada comparado aos grandes 
empreendimentos agrícolas. A atividade agrícola familiar conforme dados do senso agrope-
cuário contempla um total de 84% dos estabelecimentos rurais no Brasil, mas com uma área 
pequena relacionada a quantidade. 
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De acordo com Grossi e Marques (2006), a agricultura familiar que garante a segurança 
alimentar no Brasil, (conforme tabela 1), pois esta produz muitos alimentos para o consumo, 
que são vendidos nas feiras agroecológicas fomentando a economia dos pequenos municípios 
e abastecendo as cidades. 

Tabela 1:  Participação da agricultura familiar na produção de alguns produtos, segundo a 
classificação da agricultura familiar, Lei n. 11.326. Brasil, 2006.

            Elaborado por: Grossi e Marques a partir de dados do Censo Agropecuário 2006. 

Pode-se observar na tabela 1 e baseando na ideia de que a agricultura patronal são os 
grandes empreendimentos voltados para a produção em larga escala e exportação, notamos que 
a agricultura patronal é a maior produtora de soja no Brasil, então observamos também a impor-
tância da agricultura familiar na produção de alimentos, mesmo com uma quantidade menor de 
área relacionada a agricultura patronal, mas produz uma a maior parte dos alimentos da pauta 
alimentar do brasileiro. 

Ainda baseando-se na tabela 1 podemos levantar a questão de “terra de quem e para quê? 
no sentido de questionar o uso das terras no Brasil, observando para quê essas terras são des-
tinadas. Conforme dados coletados, observamos que as maiores quantidades de terras são dos 
grandes fazendeiros (agricultura patronal) e conforme a tabela 1 observemos que elas são des-
tinadas a produção de soja, mas que a agricultura familiar com uma quantidade menor de terras 
abastece grande parte da alimentação do país. 

A agricultura familiar vai além da produção, o produtor rural tem uma relação de “troca” 
e um sentimento de pertencimento com o lugar, a relação entre as famílias também são muito 
marcantes, e ser produtor rural familiar é carregado de uma identidade, um setor que ganha cada 
vez mais força e importância. Assim como coloca ORSI, (2018) o modelo que não se enquadre 
nos termos de agricultura familiar é considerado agricultura patronal, baseada na produção ca-
pitalista e todo o processo integrado na agricultura patronal adquire valor de mercado. 

A agricultura patronal, conforme colocada por Dantas (2013), tem a produção votada para 
exportação e também é produtora de insumos destinados a indústria alimentar, ela se baseia nos 
grandes empreendimentos focados na produção em larga escala do agronegócio, e utiliza gran-
de quantidade produtos industrializados (maquinas, fertilizantes) na produção, bem diferente da 
agricultura familiar que utiliza métodos mais orgânicos e manuais para produzir. 

Notamos uma grande diferença entre ambas, desde a produção de alimentos até a questão 
de relação com a terra, onde a agricultura patronal visa o lucro, os grandes empreendimentos, 
produção de larga escala que utilizam mecanismos que destrói e degradam o meio ambiente e 
muitas vezes prejudicam a agricultura familiar em relação as terras e o uso das mesmas. 

Sendo assim, a agricultura familiar que está crescendo e aumentando a produção de for-
ma sustentável, onde tratam o rural não só como “lugar” de produção, mas também de viver, de 
práticas familiares e costumeiras que valorizam a cultura e o lugar em que moram necessitam 
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de políticas que ajudem os agricultores familiares nas questões referente ao direito a terra, a 
produção, etc. 
   

Políticas públicas para o meio rural  
 

Conforme Ramos (2015), até a década de 1960 a agricultura familiar, não era tida como 
uma categoria “socioprofissional”. Desse modo não dispunham de políticas públicas e progra-
mas sociais específicos que absorvessem as suas demandas. Um novo posicionamento e con-
ceituação que direcionou para a consolidação desse segmento e a sua inserção no cenário das 
políticas públicas foi possível a partir do enfrentamento da questão agrária, da implementação 
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (1996), dos estu-
dos de Abramovay (1995), Veiga (1995), Neves (2007), e do reconhecimento por instituições 
internacionais da importância deste segmento, entre elas a Organização das Nações Unidas para 
a Alimentação e a Agricultura (FAO), Banco Mundial (BIRD). 

Até o início da década de 1990 não havia uma política pública nacional que fosse dirigida 
para as necessidades dos agricultores familiares. Tem-se a década de 1990 como um marco de-
vido a fatores considerados decisivos para a mudança nos rumos do desenvolvimento rural, de 
forma especial na esfera governamental (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004).  

Na constituição de 1988 as reivindicações dos trabalhadores rurais já começavam a ter 
voz ganhando destaque nas “Jornadas Nacionais de Luta” da primeira metade da década de 
1990, denominadas de “Grito da Terra Brasil” a partir de 1995. Os estudos realizados pela FAO 
/ Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) além de definir o conceito de 
agricultura familiar com maior precisão, estabelecem a base para a formulação de políticas pú-
blicas que considerasse às especificidades das diferentes tipologias de agricultores familiares, 
estudos estes que foram utilizados para as primeiras formulações do PRONAF (SCHNEIDER; 
MATTEI; CAZELLA, 2004).  

A agricultura brasileira no contexto do início da década de 1990 e de forma especial a 
da região Meridional do país, foi afetada devido ao processo de abertura comercial e de des-
regulamentação dos mercados, colocando-a em um ambiente de intensa concorrência com os 
países do Mercosul. Devido às dificuldades advindas com a crise da segunda metade dos anos 
1980, referentes entre outras questões a disponibilidade de crédito, os agricultores familiares 
da região Sul e em menor escala os da região Nordeste se encontraram debilitados perante uma 
conjuntura comercial e econômica nova (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004).  

Pode-se destacar na esfera das políticas públicas um dos acontecimentos mais marcantes 
para o meio rural brasileiro foi a criação do PRONAF. Sendo que o surgimento deste programa 
caracteriza o reconhecimento e a legitimação do Estado, que considera então as especificidades 
dos agricultores familiares, considerada uma nova categoria social, denominada até então de 
pequenos produtores, agricultores de subsistência, produtores familiares, produtores de baixa 
renda (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

Na compreensão e consolidação das unidades familiares o papel do Estado é muito im-
portante, porém permanece de forma insuficiente para explicar o grande impacto desta confi-
guração produtiva agrícola que é constituída pela exploração familiar moderna (JEAN, 1994). 

É necessário que uma política de desenvolvimento rural articule um conjunto amplo de 
outras políticas não agrícolas proporcionando suporte aos trabalhadores rurais menos favoreci-
dos, políticas sociais tidas como compensatórias caracterizando-se em instrumentos que auxilie 
as políticas tradicionais. Tornando possível uma política de desenvolvimento rural que tenha 
como objetivo o combate a pobreza no campo (GRAZIANO DA SILVA, 1999). 

O segmento da agricultura familiar após a inserção nas políticas públicas passa a ser tido 
não só como imprescindível a segurança alimentar e ao abastecimento para atuação no combate 
à miséria, fome e pobreza, passa a ser também por meio da geração de emprego e melhoria de 
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renda uma alternativa para o desenvolvimento local. O apoio à produção familiar agrícola tem 
se configurado como uma estratégia para tornar dinâmica a economia de vários municípios bra-
sileiros além de possuir grande potencial para a redução da pobreza e desigualdade social em 
territórios rurais que atravessam uma fase de estagnação econômica (RAMOS, 2015).  

Caracterização do objeto e metodologia      
 
Traçado no contexto acadêmico e político, a agricultura familiar é um conceito recente 

adotado pelo Estado e as organizações do campo a incorporam como modo de reorganizar a 
vida no campo, uma lógica que se consolida a partir de políticas públicas para o setor. Neste 
contexto o conceito de agricultor familiar está formalizado na lei nº11. 326, aprovada pelo Con-
gresso Nacional e sancionada pelo presidente da República em 24 de julho de 2006.   

   
“[...] agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qual-
quer 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 em-
preendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econô-
micas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabele-
cimento ou empreendimento com sua família” (Brasil, 2006). Tendo em conta o atendimento 
de tais requisitos, inclui ainda “[...] silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas 
e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; [...] aqüicultores que explorem 
reservatórios hídricos com superfície  total de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ 
(quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; [...] 
extrativistas pescadores que exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos 
os garimpeiros e faiscadores” (Brasil, 2006).   

   
Conforme apresentado o conceito de agricultor familiar é abrangente e neste contexto 

estão inseridas diferentes realidades do campo pautadas por uma expressiva diversidade. Neste 
sentido, foram desenvolvidos muitos estudos com o intuito de compreender esta diversidade e 
de que fossem elaboradas políticas públicas para este setor “De modo mais amplo, a partir da 
década de 1990, a categoria agricultura familiar afirmou-se de maneira expressiva no meio rural 
brasileiro e após reivindicações passou a ser alvo de políticas públicas do Estado” (BARCE-
LLOS, 2017). Diferenciando agricultura familiar e patronal sabe-se que a familiar é gerida por 
uma família, já a patronal tem predominância de mão de obra assalariada, ou seja, tem a relação 
patrão e empregado, e o trabalhador não é proprietário da terra.   

Este estudo possui caráter descritivo e exploratório, fazendo o uso de dados do Censo 
Agropecuário de 2006 coletados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

    
Resultados  

    
Conforme dados apresentados nos gráficos 1 e 2 pode-se constatar que a agricultura fa-

miliar é predominante no país, cujos estabelecimentos compreendem 84% em quantidade, e os 
estabelecimentos patronais apenas 16%.  
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GRÁFICO 1- Estabelecimentos Rurais patronais e da agricultura familiar (quantidade)  

 
Brasil: Estabelecimentos Rurais patronais e da agricultura familiar (quantidade)2006.   
Fonte: Adaptado de SIDRA, Censo Agropecuário 2006  

   
O gráfico 2 apresenta que a quantidade de hectares familiar/patronal é variável, pois não 

corresponde ao tamanho dos respectivos estabelecimentos. No país há um número maior de 
estabelecimentos familiares, porém a quantidade de hectares correspondentes a estes são meno-
res, sendo de 24%. Quanto aos estabelecimentos patronais que possuem uma quantidade menor 
de estabelecimentos possui uma quantidade maior de hectares, correspondendo a 76%.  

   
GRÁFICO 2 - Estabelecimentos Rurais patronais e da agricultura familiar (hectares)  

Brasil: Estabelecimentos Rurais patronais e da agricultura familiar (hectares)2006.    
Fonte: Adaptado de SIDRA, Censo Agropecuário 2006.   

   
Considerações finais     

 
A partir dos dados apresentados, pode-se perceber que a quantidade de estabelecimentos 

rurais familiares é maior em relação a sua quantidade de terras, ou seja, não corresponde as 
suas respectivas quantidades de hectares, caracterizando uma distribuição desigual e a concen-
tração de terras. Neste contexto é possível identificar a importância da regularização fundiária 
como potencializadora de políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil. Apesar da ca-
tegoria agricultor familiar    está vigente e ganhado cada vez mais reconhecimento é necessário 
mais políticas que incentive que apóie a agricultura familiar no Brasil, visto que ela é a maior 
produtora de  alimentos do país, que não abastece somente os campos (rural), mas também as 
cidades. 
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