
Brasil: agroindústria, agricultura familiar e reforma agrária 
 

1. Alguns aspectos da agroindústria no Brasil 

A atividade agropecuária de exportação tornou-se mais importante 
na balança comercial do Brasil. Mas isso se deu no processo de 

reprimarização das exportações, um processo muito ruim para a 

economia nacional em diferentes aspectos. Além disso vale lembrar 

que o setor agrícola participa muito pouco com a geração de 
emprego e na formação do PIB em um país urbano-industrial como 

o Brasil. 

 
2. Produtos 

2.1. Soja 

 Planta exótica (não é nativa) 

 Introduzida na região Sul (anos 1960) 
 Maior crescimento no Centro-Oeste nos a partir dos anos 1970 

 Demanda mundial: produção de ração animal 

 Região de expansão de fronteira agrícola 

 Terra barata 
 Grandes latifúndios 

 Demanda de tratamento do solo – calagem 

 Expansão atual: MAPITOBA 

 
2.2. Cana-de-açúcar 

 Plantio tradicional no litoral oriental do Nordeste 

 Anos 1970 

 Crescimento em São Paulo 

 Programa Nacional do Álcool (Proalcool) 
 Grandes propriedades 

 Tradicional uso intensivo de trabalho superexplorado 

 Mecanização do corte mais recentemente 

 Atuais áreas de expansão: Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Minas Gerais (Triângulo Mineiro) 

 

2.3. Gado bovino 
2.3.1. Corte 

 Destaque: região Centro-Oeste 

 Latifúndios 

 Pastagens artificiais 
Obs.: A produção da região Centro-Oeste é encontra maior mercado 

consumidor na região Sudeste, mesma região por onde a produção 

é escoada para exportação. Há uma integração entre essas regiões 

com concentração de abatedouros e frigoríficos no oeste de São 
Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Triângulo Mineiro, aeras 

mais próximas do mercado consumidor e do litoral e dotadas de 

melhor infraestrutura de transporte.  
 

2.3.2. Leite 

 Destaque: Agreste Nordestino e Vale do Paraíba 

 Propriedades pequenas e médias 
 Proximidade do mercado consumidor 

 

2.4. Suínos 

 Destaque: Minas Gerais e estados da região Sul 
Na região Sul a suinocultura se desenvolve com pequenos 

produtores familiares em contratos com as grandes empresas 

agroindustriais. Isso mostra a capacidade de pequenos e médios 
produtores atuarem no modelo agroindustrial. Entretanto, os 

contratos geram benefícios bastante desiguais com vantagens para 

as grandes empresas que aportam poucos recursos para o produtor 
que fica comprometido no fornecimento da produção.  

 

3. Agricultura familiar 

Pequenas e médias propriedades com força de trabalho familiar 
predominante. Apesar de pouco aporte de recursos públicos, trata-

se do setor que abastece a sociedade brasileira com a maior parte 

do alimentos cotidianos.  
 

4. Estrutura fundiária e reforma agrária 

IMPORTANTE: veja as tabelas, mapas e gráficos da apresentação de 
sala que evidenciam uma estrutura fundiária concentrada no Brasil, 

isto é, na estrutura fundiária ficam destacadas as grandes 

propriedades improdutivas.  
 

Há uma contradição perante a lei na manutenção da propriedade 

agrícola sem uso agropecuário. Isso é evidente através: 

 Constituição: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

 
 Estatuto da Terra: 

Art. 18. À desapropriação por interesse social tem por fim: 

a) condicionar o uso da terra à sua função social; 
b) promover a justa e adequada distribuição da propriedade; 

c) obrigar a exploração racional da terra; 

d) permitir a recuperação social e econômica de regiões; 
 

Portanto: 

As grandes propriedade improdutivas precisam ser desapropriadas 

para fins de reforma agrária. O processo, entretanto, é lento tendo 
em vista a formação histórica da grande propriedade no Brasil e a 

força política dos latifundiários. 

 
4.1. Gênese da grande propriedade improdutiva 

4.1.1. América Portuguesa 
Grandes lotes de terras (sesmarias) em regime de doação pelo rei 

de Portugal para uma nobreza de formação pré-capitalista junto a 

qual a terra não é um meio de produção, mas um meio de poder 
absoluto sobre o uso da terra e das pessoas que estão nela.  

 

4.1.2. Lei de Terras (1850) 

Em 1822 o sistema de sesmarias foi extinto, mas não foi criado 
qualquer dispositivo de regulação do acesso à terra.  

Cria novamente uma disciplina jurídica de acesso ao que passa a ser 

uma propriedade rural análoga à mercadoria: só pode ser adquirida 
por compra ou em processos de assentamentos de colonização 

criados pelo governo central.  

Dessa forma o acesso à terra torna-se mais difícil para as massas de 
gentes sem renda no país e para o imigrantes que começavam a 

chegar no processo de decadência do regime de trabalho escravo.  

 
É importante perceber que, enquanto no Brasil de meados do século 

XIX o governo dificultava o acesso à propriedade rural, nos EUA 

acontecia o oposto. O Homestead Act, a Lei da Propriedade Rural, 
facilitava o assentamento de pessoas no oeste do país com objetivo 

de ocupação e uso econômico do território. Foi o Homestead Act e a 

Guerra de Secessão que derrubaram do poder a oligarquia rural 

americana abrindo caminho para o processo de modernização da 
sociedade.  

 

4.1.3. Agroindústria 
No desenvolvimento do modelo agroindustrial em meados do século 

XX houve primazia da grande propriedade com avanço da 

mecanização. Trata-se de um processo orquestrado pela elite 
política (agora em Estado oligárquico-burguês) para deslocamento 

da força de trabalho do campo para a cidade (êxodo rural) com 

objetivo de oferecer força de trabalho barata na cidade (benefícios 
para a burguesia urbana) sem ônus para a velha elite latifundiária 

que, quando produtiva, tinha recursos públicos para mecanização da 

produção.  

Importante destacar que parte da pressão demográfica no campo no 
Centro-Sul é evadida para as cidades (êxodo rural) e parte migra em 

expansão de fronteiras agrícolas (migração rural-rural). 

 
4.2. Resistência camponesa 

Até meados do século XX houve muitos episódios de resistência dos 

camponeses frente aos desmandos do Estado e da oligarquia rural. 
São exemplos disso o povoado de Canudos (séc. XIX) e as Ligas 

camponesas e Sindicatos de Trabalhadores Rurais (até os anos 

1960). Enquanto o movimento de Canudos tinha um caráter 
messiânico-apocalíptico, as Ligas e os Sindicatos veiculavam uma 

visão de mundo pautada pelo marxismo com muito maior 

capacidade de organização e transformação da realidade agrária no 

país. Ambos os movimentos, entretanto, forma extintos na brutal 
repressão do governo.  

 

Nos anos 1980, com a crise da Ditadura Civil-Militar e com o avanço 
da Teologia da Libertação no campo (Pastoral da Terra), começou 

no Rio Grande do Sul o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST). Fundamental para pressionar o governo e mobilizar a opinião 
pública pela reforma agrária, o Movimento passou a utilizar a 

estratégia de ocupação de grandes propriedades improdutivas com o 

objetivo de fazer o governo cumprir a lei e desapropriar essas terras 
para reforma agrária. Essa estratégia é mantida ainda hoje, mas fica 

ao lado da pressão do Movimento para uma política agrícola que 

contemple nas necessidades da agricultura familiar, além de 
prestação de assistência técnica aos assentamentos de reforma 

agrária.  

 

4.3. Reforma Agrária 
 Conceito: criar condições de desenvolvimento econômico e social 

para o assentado 

 Fatores: 

 Acesso a terra mediante desapropriação de grandes 
propriedades improdutivas 

 Governo: instrumentos jurídicos para desapropriação 

(Constituição Federal – Art. 5, inc XXII e XXIII) 

 Política agrícola 

 Condições de uso 
 Financiamento 

 Assistência técnica 

 Instrumentos jurídicos de cobrança sobre o assentado 

 Cobrança do valor da terra dos assentados  

 Prazos longos! 

 Alienação da terra até o pagamento 
 

4.4. Benefícios da reforma agrária 

 Assentados  

 4 milhões de famílias em potencial 
 Setores urbanos 

 Oferta de alimentos, matéria-prima e emprego 

 Burguesia  

 Crédito bancário 

 Máquinas e insumos 


