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A ATUALIDADE DA QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL 

 

Maristela Dal Moro1 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo desse texto é fazer um breve resgate dos processos 
que se desencadearam no campo nos últimos anos, buscando 
demonstrar a contemporaneidade da questão agrária no Brasil. 
Para dar conta dessa discussão entende-se que é necessário 
decifrar dois processos históricos: a consolidação das relações 
capitalistas no campo e, mais contemporaneamente, as 
mudanças que se processam no atual estágio de 
desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasileira e suas 
expressões na realidade agrária. 
 
Palavras-chave: Questão agrária. Reforma agrária. 
Agronegócio. 
 
ABSTRACT  
 
The aim of this paper is to make a brief analysis of the 
processes that were unleashed on the field in recent years, 
seeking to demonstrate the contemporaneity of the agrarian 
question in Brazil To account for this discussion it is understood 
that it is necessary to decipher two historical processes: the 
consolidation of capitalist relations in the countryside and, more 
contemporarily, the changes occurring in the current stage of 
development of capitalism in Brazilian society and its 
expressions in reality land.  
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1- INTRODUÇÃO  

 
O objetivo desse texto é fazer um breve resgate dos processos que se 

desencadearam no campo nos últimos anos, buscando demonstrar a contemporaneidade da 

questão agrária e da reforma agrária no Brasil.  

Considerada por alguns pensadores um tema anacrônico o que se constata é que o 

aprofundamento das relações capitalistas no campo vem provocando a intensificação da 

exploração e expropriação das diversas categorias dos trabalhadores e a exploração dos 

recursos naturais. Para compreender esse processo é necessário desvendar o novo papel 

designado à agricultura, nos últimos anos, que sustentado no fortalecimento da produção de 

commodities privilegia o grande capital financeiro e industrial constituindo o que de 

denomina hoje de agronegócio. Essa nova configuração da agricultura e a sua integração ao 

grande capital se tornou uma das principais âncoras do padrão de desenvolvimento no 

Brasil e, portanto, é tributária dos incentivos e politicas governamentais em detrimento dos 

demais segmentos do campo.   

Para dar conta dessa discussão entende-se que é necessário decifrar dois processos 

históricos: a consolidação das relações capitalistas no campo que se deu, principalmente a 

partir da década de 60, fenômeno conhecido como Modernização Conservadora e, mais 

contemporaneamente, o seu aprofundamento o que desencadeou o fortalecimento do 

agronegócio. Esses dois processos que se desencadeiam em períodos históricos distintos 

estabelecem uma relação de continuidade e estão ancorados no modelo de agricultura 

moderna sustentada na utilização de tecnologia avançada e na integração de capitais, sob o 

argumento de que amplia-se a produção e a produtividade agrícola.  O que escondem e que 

é contrário ao que defende é o aprofundamento da concentração da terra e da renda, 

ampliação do desemprego e subemprego e uma forte destruição dos meios naturais que 

prejudicam a produção de alimentos e a saúde da população. Compreender esses 

processos é imprescindível para desvelar a questão agrária na atualidade e a 

contemporaneidade da reforma agrária. 

 

2. A DINÂMICA DA QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL 

 

2.1. Breve resgate da questão agrária no Brasil  

 

Os estudos acerca da questão agrária no Brasil apontam que sua origem e 

desenvolvimento estão assentados na forma de ocupação do espaço agrário no país que 

tem início com a colonização portuguesa passando pela Lei das Terras de 1850, e pelo 
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processo de consolidação das relações capitalistas no campo no decorrer do século XX. O 

que é fundamental determos nesse debate é que foram esses processos históricos que 

deram origem e consolidaram um modelo para o campo fundamentado no monopólio da 

terra e que isso ocorre mesmo com os avanços decorrentes das crescentes contradições 

sociais e econômicas, da violência e, principalmente, da ampla organização de grandes 

contingentes de trabalhadores do campo e da cidade na luta pela terra e pela reforma 

agrária (NAKATANI; FALEIROS; VARGAS: 2012).  

A máxima expressão desse processo pode ser debitado ao modelo agrícola 

implantado pelos governos militares o qual  provoca mudanças profundas nas relações de 

produção no campo sem colocar em questão as relações de propriedade. Esse projeto 

deixou profundas marcas de desigualdades que repercutem até os tempos atuais.  

Denominado Modernização Conservadora, esse projeto teve seu auge no final dos 

anos 60 e início da década de 70, momento de intensa urbanização e rápido crescimento do 

emprego não agrícola, o que demandava um aumento de produtos agrícolas e de 

crescimento e diversificação das exportações. A intervenção do Estado foi fundamental para 

a consolidação desse processo que se deu através da constituição de um sistema creditício 

que financiou juros negativos maior parte da produção agrícola, principalmente de alguns 

produtos exportáveis e pela política de incentivos fiscais a atividades agrícolas.  

Esse novo padrão de desenvolvimento da agricultura levou à integração de capitais, 

ou seja, a um processo de centralização de capitais industriais, bancários, agrários, etc., na 

medida em que essa política atendia os grandes produtores tradicionais, mas também atraía 

investidores de outros setores da economia, que passavam a ver na terra um investimento 

interessante. Como afirma MENDONÇA “os grandes grupos econômicos entraram na 

produção agrícola ou agroindustrial imobilizando capitais em terras, esperando, com isso, se 

beneficiar da captação de fartos recursos públicos”. (2006: 119) 

Por essa via, a questão agrária foi tensionada, uma vez que o governo militar 

patrocinou iniciativas que promoveram uma concentração fundiária em escalas até então 

não verificadas, principalmente na região de fronteira agrícola sediadas na região 

amazônica. 

Coerente com a politica adotada por esses governos a produção voltava-se ao 

mercado externo e à produção de produtos para exportação o que demonstra MARTINS 

(1982), ao apontar que em 1975, as grandes fazendas, acima de três mil hectares, tinham 

apenas 3% de sua área destinada às lavouras de alimentos. Por outro lado, nesse mesmo 

ano, 52% dos estabelecimentos rurais possuíam menos de dez hectares e abrangiam 

apenas 2,8% da área total (NAKATANI; FALEIROS; VARGAS: 2012). 
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O que isso demonstra é que a acelerada modernização que ocorreu no decorrer 

desses governos tinha como objetivo consolidar o modelo urbano-industrial, mas mantendo 

a mesma estrutura social e garantindo os privilégios das elites econômicas que 

historicamente comandaram esse país, agora aliados ao grande capital internacional. O 

controle imposto às classes trabalhadoras através de um forte aparato repressivo 

possibilitou avançar na acumulação capitalista sem as resistências que vinham se forjando 

no período pré-golpe, evidenciando, claramente uma resistência a mudanças estruturais. 

Segundo NAKATANI; FALEIROS; VARGAS: 2012; pg 227\228)):  

(...) a dolorosa modernização verificada na agricultura nos anos de 1960 e 1970 teve 
como uma de suas precondições a derrota de qualquer proposta de uma efetiva 
reforma agrária, optando-se por um desenvolvimento capitalista no campo com a 
manutenção de uma estrutura fundiária pretérita. Isso, evidentemente, excluía 
parcela significativa da população brasileira das "benesses" dos ganhos de 
produtividade e acentuaria as pressões inflacionárias contidas no modelo, como de 
resto expulsaria as pessoas do campo numa escala ainda mais avassaladora.  
 

O esgotamento desse modelo no inicio da década de 80 e o fim do regime militar 

“abre-se uma temporada de oxigenação às forças sociais submetidas a duas décadas de 

domínio autoritário da modernização conservadora da agricultura” (DELGADO, 2014: pg. 9). 

A abertura política possibilitou a articulação dos movimentos sociais e organizações sociais 

e a formação de novos, entre eles pode-se citar o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), acendendo o debate e a luta pela reforma agrária.  

 Por outro lado, a força politica dos grandes proprietários de terras e os grupos 

integrados a eles, e a emergência de uma orientação neoliberal nas relações internacionais 

definiram as politicas estatais e se tornaram grandes barreiras a reformas na estrutura 

agrária brasileira. Nesse quadro de fortes embates entre os grupos dominantes e os 

trabalhadores via mobilizações sociais a burguesia conseguiu recompor sua unidade de 

classe e arrefecer o ímpeto reformista das classes subalternas (SAMPAIO JR, 2013). A 

Constituição de 1988 foi o maior exemplo disto, ao instituir uma politica para o campo que se 

torna uma verdadeira contrarreforma agrária.  

 

2.2. A “economia do agronegócio” e o aprofundamento da questão agrária no Brasil 

 

De acordo com DELGADO (2013a), os anos 80 podem ser considerados como um 

período de transição entre duas grandes alianças do poder agrário com o Estado, que seria 

a Modernização Conservadora, modelo em fase de esgotamento e a “Economia do 

Agronegócio”, que vai se constituir, a partir dos anos 90, mas que ganha força nos anos 

2000. 
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O agronegócio que conforme DELGADO (2013b), é a associação do grande capital 

agroindustrial com a grande propriedade fundiária, vem constituir o projeto para o campo a 

partir dos nos 90 e nada mais é do que uma estratégia econômica de capital financeiro 

perseguindo lucros e renda da terra sob o patrocínio de políticas de Estado. 

Segundo o autor acima citado, a crise cambial que ocorre no governo de Fernando 

Henrique Cardoso força esse governo a:  

(...) reorganizar sua política econômica externa, tendo em vista gerar saldos 
comerciais de divisas a qualquer custo. Aqui começa a reestruturação econômica da 
economia do agronegócio, diretamente vinculada à expansão mundial das 
“commodities”. Em pouco mais de uma década, 1999‑2012 o país quintuplica em 

dólares suas exportações (...). Nesse “boom” exportador, os produtos primários – 
“básicos” e “semi‑elaborados”, ganham posição protagônica, enquanto as 

manufaturas vão saindo das “exportações” e ingressando paulatinamente nas 

“importações”. DELGADO (2013a, pg. 63). 
Como se percebe essa valorização da atividade produtiva na agricultura que se dá 

sob os impactos da reestruturação produtiva ocorrida na década de 1990 levando a 

especialização da pauta de exportações brasileira, voltada para algumas commodities 

agrícolas e minerais, como uma nova estratégia de acumulação do capital, teve início no 

governo Fernando Henrique Cardoso, mas sua sequência histórica é dada pelos governos 

Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, nos anos 2000. Essas mudanças têm levado ao 

avanço da agropecuária e da mineração em detrimento da indústria de transformação e 

fortalecido o agronegócio2.  Ocorre a partir desse momento uma reestruturação da aliança 

das cadeias agroindustriais, da grande propriedade fundiária e do Estado, promovendo um 

estilo de expansão agrícola, sem reforma social e esse pacto se dá com uma nova inserção 

externa e com um projeto de hegemonia política. 

Cresce com isso, a participação das commodities primárias na pauta de exportações 

brasileiras que entre 2000 a 2010 subiu de 37% para 51%, assim como a participação do 

país no comércio mundial de bens se elevou de 0,88% em 2000 para 1,26% em 2009. 

NAKATANI; FALEIROS; VARGAS ( 2012). 

Contrário ao discurso de liberalização dos mercados que pauta a programática 

neoliberal, esse segmento produtivo sustenta-se em um amplo apoio governamental que se 

dá através de “legislações, jurisprudências, normas e recursos bilionários do Estado 

brasileiro, com muita frequência, em prejuízo de direitos difusos, de minorias, e de 

demandas democráticas e garantias trabalhistas” (TEIXEIRA: 2013, pg. 26). 

Nessa direção, as virtudes econômicas do agronegócio, fruto dessa sustentação do 
Estado e da sociedade, estão absolutamente voltadas para o lucro dos capitais 
correspondentes, ignorando interesses nacionais estratégicos. Cada vez mais a 

                                                           
2 Segundo DELGADO (2013b), a fuga de capitais no período anterior e posterior a crise cambial de 1996 até 
2000, fez com que a Balança de Pagamento apresentasse déficit continuado o que promoveu a perda de 
reservas internacionais. Diante disso “(...) os setores primário-exportadores  são escalados para gerar esse saldo 
comercial. Nesse contexto a agricultura capitalista autodenominada de agronegócio volta às prioridades da 
agenda para a política macroeconômica externa e da política agrícola interna.  
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pauta de produtos do agronegócio tem ficado restrita a um pequeno grupo de 
produtos, fundamentalmente ditados pelo mercado externo. Em contrapartida, vê‑se 

configurada a ameaça ao abastecimento interno dos alimentos que integram a dieta 
básica da população. (IDEM) 

A produção de commodities para exportação encontra o comércio externo muito 

receptivo, principalmente a partir dos anos 2000, e se volta para alguns produtos mais 

importantes: soja, milho, açúcar-álcool, carnes, celulose e produtos minerais. São esses 

commodities que dominam a pauta de exportação e grande parte da produção agrícola se 

volta para esses produtos. . 

Isso fica evidente quando se analisa a área destinada ao seu cultivo. A produção de 

soja ampliou a sua área de 11.487.303 para 23.290.696 hectares entre 1990 e 2010. A de 

cana-de-açúcar, de 4.272.602 para 9.146.615 no mesmo período. O número de cabeças de 

gado abatidas, entre 1990 e 2009, elevou-se de 13.374.663 para 27.974.982, e o de aves 

abatidas nesse mesmo período passou de 962.029.422 para 4.776.233.239.(NAKATANI; 

FALEIROS; VARGAS (2012). Esse crescimento da produção de commodities está, também, 

relacionado com a produção de matérias-primas para os agrocombustíveis, produção essa 

com forte apoio e subsídios governamentais e que no Brasil se concentra em torno de três 

produtos: milho, soja e cana de açúcar.  

Por outro lado, no que se refere aos produtos destinados a atender o mercado 

interno de alimentos, importa-se grande parte, como aponta TEIXEIRA (2012). Segundo 

esse autor, em 2012 importamos mais de um milhão de toneladas de arroz e o trigo passou 

de 5.6 milhões de toneladas para 7.2 milhões.  

 

2. 3. A economia do agronegócio e os impactos na estrutura agrária  

 

A partir das questões acima é possível afirmar que a partir da década de 1990 o 

modelo agrícola aprofunda ainda mais o processo de subordinação da produção e da 

propriedade agrícola aos interesses do grande capital. O resultado é o agudização da 

questão agrária que se dá através do aumento da concentração da terra, da expropriação 

dos trabalhadores e do uso indiscriminado dos bens naturais.  

No que se refere a concentração das terras, conforme os dados apresentados por 

NAKATANI; FALEIROS; VARGAS ( 2012), entre 2003 e 2010 a área das grandes 

propriedades aumentou de 214.843.865 para 318.904.739 ha, de 51,3% para 55,8% do 

total, num crescimento de 48,4% desse perfil de propriedade no período. 

Segundo esses autores, houve um aumento também os minifúndios que evoluíram 

de 38,9 milhões de hectares para 46,6 milhões. As pequenas propriedades passaram de 

74,1 milhões para 88,7 milhões, e as médias propriedades de 88,1 milhões para 113,8 
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milhões de hectares. Contudo, em termos percentuais, essas três faixas de propriedade 

perderam espaço se comparado com as grandes propriedades. 

Para compreender esses dados há que ter em conta que nos últimos anos vem 

ocorrendo a ampliação do número de imóveis rurais e que se dá, principalmente pela 

incorporação de novas terras, principalmente da Amazônia. TEIXEIRA (2012) afirma que as 

propriedades rurais no Brasil, passaram de 4.288.672, em 2003 para 5.167.476, em 2010. 

Essas terras incorporadas à agricultura e pecuária, passam a constituir os novos imóveis 

rurais em todas as categorias, mas são as grandes propriedades que tem maior incremento, 

pois são incorporados a essa categoria 104 milhões de hectares. A expansão nessas áreas 

recoloca em patamar ainda mais elevado os históricos conflitos entre os grandes 

proprietários com os indígenas, quilombolas, posseiros de modo geral. Essas tensões se 

expressam nas disputas territoriais que ocorrerem através da força comanda pelo Estado ou 

milícias privadas, mas muitas vezes aparecem, também, nos embates parlamentares. Os 

exemplos mais emblemáticos são a proposição da mudança do Código Florestal, a 

resistência à demarcação das terras indígenas e do reconhecimento dos direitos dos 

quilombolas.  

A consequência mais séria produzida por essa disputa pelas terras pelo agronegócio 

é a falência da política de reforma agrária uma das maiores reivindicações dos movimentos 

sociais, que passa a ser tratada pelo Estado brasileiro como uma política compensatória 

com o objetivo de conter os conflitos sociais do campo. Dados oficiais do INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária) revelam que os últimos anos tem se 

apresentado como o pior período dos últimos dezessete anos, contrariando as promessas 

do governo e aos anseios dos movimentos sociais do campo. O governo de Luís Inácio Lula 

da Silva, assume o compromisso de campanha a realização da reforma agrária, promessa 

histórica de seu Partido, mas já no final do primeiro mandato fica claro a falência dessa 

política. Nos primeiros quatro anos do seu governo, Lula assentou pouco mais de 100 mil 

famílias, contrariando o próprio Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), que mandava 

assentar 400 mil. Os maiores investimentos no que concerne a política agrária se assentava 

no modelo inaugurado por Fernando Henrique conhecido como a “reforma agrária de 

mercado”, que se baseava na compra de terras por meio de políticas do tipo “Banco da 

Terra”, com apoio do Banco Mundial. Nos três anos do Governo de Dilma Rousseff, fica 

ainda mais evidente o descompromisso do governo com a reforma agrária. Já no seu 

discurso de posse a presidente ressalta que dará prioridade a erradicação da pobreza 

extrema e não faz menção à reforma agrária. Os dados demonstram esse descaso. Em 

2011, no primeiro ano do governo foram assentadas em torno de 45 mil famílias, nem 
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sequer atendendo ao número existente nos acampamentos que girava em torno de 165 mil 

famílias·.   

Os argumentos da ausência de terras passíveis de desapropriação se desfazem ao 

contrastar-se com os dados referentes às terras improdutivas existente nos Brasil. De 

acordo com TEIXEIRA (2012), existem aproximadamente 70 mil grandes propriedades 

improdutivas e passiveis de desapropriação, com uma área equivalente a quase 300 

milhões de hectares. De acordo com esse autor, retirando-se dessa quantia as áreas de 

florestas e áreas protegidas, restariam ainda 134 milhões de hectares de áreas para cultivo 

dentro das grandes propriedades improdutivas, quantidade suficiente para assentar milhões 

de famílias sem terra existente no país. Essa quantidade de terras para a reforma agrária 

poderia ser ainda maior se o governo tivesse atendido as demandas dos movimentos 

sociais de atualizar os índices de produtividade que vem desde 1975. Nos anos 

subsequentes com a incorporação de tecnologias e insumos modernos a produtividade das 

lavouras e da pecuária ampliou-se significativamente, mas esses índices nunca foram 

recalculados. Essa foi uma promessa dos governos Lula e Dilma, mas poucas as poucas 

tentativas para atualiza-lo se deparam com uma forte bancada ruralista, no Congresso que 

vem formando um escudo de proteção e impede qualquer iniciativa que posso colocar em 

questão os interesses dos grandes proprietários de terras3.  

O se evidencia com esse quadro é a profunda sintonia existente entre o governo 

brasileiro, hoje comandado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), um partido historicamente 

comprometido com as lutas sociais e com a bandeira da reforma agrária, com os interesses 

do grande capital, hoje manifestado no campo através do agronegócio. Uma consequência 

disso, como visto acima, é a concentração da terra e sua apropriação e sua apropriação 

para a produção de commodities. Mas o que é importante ressaltar, também, que o modelo 

produtivo adotado pelo agronegócio trás sérios prejuízos ao meio ambiente e a saúde na 

                                                           
3 Para compreender a resistência a atualização dos índices de produtividade vale citar MEDEIROS (2010) que 

afirma: “A dinâmica da expansão da agropecuária brasileira, cerne do agronegócio, se faz num movimento 
complexo que tem, de um lado, as terras em produção com, ao que tudo indica, altos índices de produtividade. 
De outro, terras que estão sendo adquiridas, quer de produtores em crise que vendem sua propriedade para 
comprar terras mais baratas adiante, quer terras de pecuária, já deflorestadas, “limpas” e prontas para a 
reconversão produtiva. Trata-se um movimento constante, que envolve tanto a recorrente fracasso de alguns, 
quanto a prosperidade de outros. Esse movimento tem como um elemento de sua dinâmica a busca de novas 
áreas para serem incorporadas, mas que não necessariamente são colocadas de imediato em produção. Daí 
deriva a pressão sobre áreas de florestas, a luta por um afrouxamento nas regras de desmatamento, a crítica à 
delimitação de reservas indígenas e a oposição à atualização dos índices. 
Atentando para essa dinâmica e não para esta ou aquela propriedade, observando os movimentos do mercado 
de terras em todo o país (que vêm atraindo investimentos de capitais nacionais e estrangeiros), talvez se possa 
entender melhor por que uma atualização de índices de produtividade, que parece tão simples, é capaz de 
despertar tanta celeuma. Terras improdutivas ou produzindo pouco fazem parte das necessidades criadas pela 
expansão das atividades empresariais. Transformá-las em áreas passíveis de desapropriação, com a 
possibilidade de se transformarem em assentamentos, significa subtraí-las do mercado e excluí-las do cerne 
desse circuito de reprodução (MEDEIROS: 2010, pg. 2). 
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medida em que adota um pacote tecnológico que leva a um consumo crescente de recursos 

naturais não produzidos pelo trabalho humano, tais como os solos, a água, a biodiversidade, 

as florestas nativas, etc. Esse modelo que está de acordo com o modelo capitalista cuja 

racionalidade se assenta no máximo aproveitamento dos bens naturais, destrói a vida em 

nome do combate às pragas e do controle de doenças na agricultura.  

De acordo com BOMBARDI (2012), o Brasil, alcançou em 2009 o primeiro lugar no 

ranking mundial de consumo de agrotóxicos, e isso não o coloca como o maior produtor 

agrícola mundial. Quem ganha com isso são as indústrias produtoras dos chamados 

venenos agrícolas, que nesse período tiveram uma receita líquida de cerca de 15 bilhões de 

reais. A situação é mais grave ainda, quando se constata, segundo a autora que 92% 

dessas receitas são controlados por empresas de capital estrangeiro, mais especificamente 

seis grandes grupos transnacionais que são: Syngenta (Suiça), Dupont (Estados Unidos), 

Dow Chemical (Estados Unidos), Bayer (Alemanha), Novartis (Suiça), Basf (Alemanha) e 

Milenia (Holanda/Israel)4. 

Além dos prejuízos que esse uso indiscriminado dos agrotóxicos vem provocando 

para a agricultura, as pesquisas vêm apontando um problema grave e ainda pouco 

denunciado que é o problema de saúde pública. BOMBARDI (2012), com base, nos dados 

do SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas Ministério da 

Saúde/FIOCRUZ), afirma que, de 1999 a 2009 foram notificados  cerca de 62 mil 

intoxicações por agrotóxicos de uso agrícola. Isto significa que tivemos por volta de 5.600 

intoxicações por ano no país, o que equivale a uma média de 15,5 intoxicações diárias, ou 

uma a cada 90 minutos5. 

Essa subordinação da agricultura brasileira aos interesses dos grandes grupos 

transnacionais que atinge, também a pequena e média agricultura incentivada a utilizar as 

mesmas práticas de cultivo com uso intensivo de agrotóxicos, fica ainda mais intensa com o 

advento dos transgênicos.  De acordo com NODARI (...) A transgenia veio para aprofundar 

ainda mais a dependência econômica e destruir os conhecimentos tradicionais acerca da 

produção e das sementes. Nesse tipo de tecnologia são inseridos genes que dependem de 

um produto químico para que voltem a ter funcionalidade. Nessas situações, os produtores 

                                                           
4 Segundo BOMBARDI (2012, pg. 1) Nestes dados não estão incluídos as informações da receita da Monsanto 

fabricante do glifosato “round up”, herbicida vendido em larga escala no Brasil e popularmente conhecido como 
“mata mato” , o que nos permite afirmar que este número é sem  dúvida muito maior. 
 
5 O resultado do uso indiscriminado destes produtos está sendo denunciado de diversas formas. Vale mencionar 

a Campanha Contra os Agrotóxicos e Pela Vida que tem o objetivo de sensibilizar a população brasileira para os 
riscos que os agrotóxicos. Segundo dados divulgados por essa Campanha, cada brasileiro consome em torno de 
5,2 litros de agrotóxico por ano. 
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serão obrigados a pagar royalties a cada compra de semente, o que vai aumentar os custos 

da produção.   

O que se depreende disso, então, é que esse controle exercido pelas grandes  

empresas sobre a produção de sementes geneticamente modificação é uma ponta a mais 

desse processo, pois essas empresas dominam também outros setores que são interligados 

tecnicamente com o das sementes, como os de fertilizantes agroquímicos, os farmacêuticos 

e produtos veterinários.  

O domínio por um pequeno grupo de empresas capitalistas multinacionais sobre a 
produção de sementes transgênicas e dos demais insumos necessários para 
produzi-las determinará diretamente o controle sobre os alimentos que serão 
oferecidos para o consumo humano e animal em todo o mundo. Isso poderá 
significar, mais do que já está ocorrendo, não apenas uma padronização da dieta 
alimentar mundial como o domínio das empresas privadas de alimentos sobre o 
paladar das pessoas, reforçando a imposição subliminar pela dieta oferecida. Essa 
nova forma de tirania é consequência da redução crescente da diversidade das 
sementes, assim como da sua artificialização pela produção de sementes 
transgênicas  (CARVALHO: 2005, pg. 2). 

O autor acima citado ressalta, por outro lado, de que esse processo não se dá sem 

resistências, como por exemplo, o esforço por parte de comunidades camponesas e 

movimentos e organizações sociais no sentido de resgatar a cultura tradicional através da 

recuperação a guarda, a reprodução e o melhoramento das sementes crioulas abrindo-se, 

com isso, novas práticas de cultivo e a preservação da soberania alimentar e dos saberes e 

espaços socioculturais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do quadro apontado no decorrer desse trabalho, ve-se que as perspectivas 

para o campo, nos anos recentes não são nada animadoras. Isso aponta para a 

necessidade de considerar a contemporaneidade da questão agraria no Brasil. 

Distintamente de estudos que defendem que a reforma agrária em nosso país não é mais 

necessária. Vários são os argumentos e um dos mais importantes assenta-se na ideia de 

que o país passou por amplas e profundas transformações e hoje se apresenta 

espacialmente urbano e suas economias se tornaram mais diversificadas, com a presença 

de setores de serviços e indústrias.  Tal cenário interfere diretamente sobre a questão 

agrária que agora está em segundo plano o que tira a reforma agrária das prioridades no 

que concerne às politicas estatais. (NAVARRO, 2009)6. 

Esse argumento ganha força ainda mais diante do cenário de diminuição cada vez 

maior da população do campo, como apontam os dados. Somente nos anos 1960 e 1970, 

no auge da modernização conservadora, aproximadamente 32 milhões de brasileiros foram 

                                                           
6 Para o aprofundamento dessa polêmica, ver: STEDILE (2013).   
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expulsos do campo e passaram a engrossar os grandes centros urbanos. Embora tenha 

ocorrido uma pequena refração desse movimento campo x cidade, os dados do IBGE 

apontam que entre 2009 e 2011, houve uma diminuição de cerca de um milhão de pessoas 

ocupadas na agricultura. Grande parte dessa população inseriu-se em outros setores da 

economia, principalmente no setor urbano. GRAZIANO NETO (2013) um forte crítico da 

reforma agrária, fundamenta seu argumento de que nos dias atuais já não existem mais 

terras ociosas para a realização da reforma agrária. A modernização da agricultura imprimiu 

outro ritmo a esse setor. O latifúndio não existe e as grandes propriedades se tornaram 

produtivas e eficientes. E ainda mais, segundo o autor, mesmo que existissem terras não 

haveria pretendentes certos para isso. E, por fim, argumenta que mesmo se existissem 

terras e interessados um programa dessa natureza deixaria insolúvel o problema da miséria 

no país. Seu argumento é de que mais do que assentar os trabalhadores no campo é 

necessário criar empregos urbanos para integrar essa população empobrecida.  

Se tais argumentos polemizam o debate acerca da existência da questão agrária no 

Brasil e da necessidade da realização da reforma agrária, desconsideram o cenário de 

miséria que vive grande parte da população urbana. Em tempos de aprofundamento do 

desemprego estrutural e de marginalização dos trabalhadores residentes nos centros 

urbanos, a reforma agrária pode ser uma estratégia eficiente de reintegração dessa 

população marginalizada nas cidades, que nada mais são do que os migrantes forçados 

pela miséria rural e pela expropriação de suas terras. Ademais, a democratização da terra e 

sua redistribuição aos milhares de sem-terra deste país é uma condição fundamental para 

garantir a produção de alimentos para atender a população e diminuir com isso, a miséria 

que assola grande parte da população brasileira.  
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