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RESUMO 
 
As modificações impostas pelo sistema capitalista impulsionou 
um processo de transição da agricultura, que vem moldando as 
relações sociais, culturais e econômicas no meio rural. O 
crédito rural aparece como mecanismo utilizado pelo Estado 
brasileiro para aliar o desenvolvimento agrícola às 
necessidades de industrialização do País. A intensificação do 
uso da terra, a introdução de maquinários no campo, gerou 
consequências que são sentidas até hoje. Dessa forma, o 
crédito era concedido aos médios e grandes produtores, 
tornando-se um instrumento que contribuiu para a configuração 
da empresa agrícola em detrimento da agricultura camponesa, 
acirrando as desigualdades no espaço rural brasileiro. 
 
Palavras-chave: Agricultura. Campesinato. Capitalismo, 
Crédito Rural, Industrialização. 
 
ABSTRACT  
 
The changes imposed by the capitalist system boosted an 
agriculture transition process, which has shaped the social, 
cultural and economic relations in the countryside. Rural credit 
appears as a mechanism used by the Brazilian government to 
combine agricultural development to the country 
industrialization needs. The intensification of land use, the 
introduction of machinery in the field, had consequences that 
are felt to this day. Thus, the credit was granted to medium and 
large producers, making it an instrument that contributed to the 
setting of agricultural companies to the detriment of peasant 
agriculture, exacerbating inequalities in the Brazilian 
countryside. 
 
Keywords: Agriculture, Peasantry. Capitalism. Credit Rural 
Industrialization.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o processo de transição de uma economia agrária para uma fase de 

industrialização baseada no modelo de substituição de importações entre os anos de 1930 e 

1960 refletiu fortemente a ação e incentivo do Estado Brasileiro como agente modernizador. 

O desenvolvimento capitalista no Brasil sofreu influência do desenvolvimento verificado nos 

países centrais após a Revolução Industrial seguindo assim, as bases da “Revolução 

Verde”, sendo esta, produto de uma estratégia de industrialização da agricultura. Esse 

padrão torna-se fundamental para a mudança das bases tecnológicas agrícolas, com a 

incorporação maciça de tecnologias (inovação físico-química, mecânicas, genéticas e 

técnicas).  

Essa revolução representou uma integração definitiva do setor agrário com o 

industrial, aumentando a produtividade física da produção agrícola mundial. Alavanca desse 

processo, o crédito rural funcionou como um mecanismo utilizado pelo Estado para 

intensificar o processo de modernização no campo, que acabou contribuindo para o 

acirramento das desigualdades. O crédito subsidiado concedido visava aos médios e 

grandes produtores, aptos a inserir novas tecnologias com as características mecânico-

químicas nas lavouras e garantir o aumento da produtividade em produtos específicos, 

particularmente os voltados para a exportação. 

A industrialização da agricultura, por outro lado, era parte da estratégia de 

desenvolvimento industrial, garantindo divisas e expansão do mercado de trabalho, pelo 

êxodo rural e liberação da mão de obra para os setores urbanos. Nessa primeira fase de 

modernização da agricultura, da chamada modernização conservadora que prevaleceu 

durante os anos sessenta e setenta, até a crise do modelo que se estabelece nos anos 

oitenta, o campo ia perdendo a importância frente à indústria. Neste período, os 

camponeses propriamente não ocupam espaço e atenção por parte do Estado Brasileiro, 

nem sequer no que diz respeito ao crédito rural. (COMIN; MÜLLER, 1986, p.37). 

A década de 1980, marca o período da implementação de uma política ortodoxa 

para a economia brasileira, com a participação do Fundo Monetário Internacional (FMI), que 

acaba desarticulando o sistema de crédito rural instaurado no país desde a década de 1960. 

Crédito este, que “a bem da verdade cabe dizer que o movimento de acesso ao crédito por 

parte dos produtores rurais é idêntico ao movimento geral da modernização do campo, ou 

seja, a modernização foi concentrada segundo o tamanho fundiário dos estabelecimentos 

rurais.” (COMIN; MÜLLER, 1986, p.39). 

Nos anos noventa, em particular na sua segunda metade, inicia, sob o pálio da 

nova Constituição que propiciou novos fundos de financiamento do desenvolvimento, mas 
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em paralelo com uma perspectiva liberal de políticas públicas, começam a serem gestadas 

as bases para a formulação de uma política orientada aos agricultores camponeses, sob a 

percepção da categoria “agricultores familiares”. 

Essa nova concepção agricultor familiar acaba destituindo o camponês e finda 

criando um novo agricultor ou camponês “que se constitui sob pontos não tradicionais de 

acesso à terra. Em muitos casos está cada vez mais dependente do mercado, podendo ser 

comprador de terras e tem sua existência cada vez mais mediatizada pela mercadoria. ( 

CARVALHO, 2005, p.149). 

 O objetivo deste artigo é apresentar a importância do papel crédito rural como 

alavanca para o desenvolvimento capitalista na agricultura, intensificando a divisão social do 

trabalho no campo, consubstanciado pela industrialização no Brasil. 

 

1. A QUESTÃO AGRÁRIA E AS CONCEPÇÕES SOBRE A AGRICULTURA  

Marx em seu primeiro livro de O Capital (1985) observava a sociedade capitalista 

do seu tempo e baseado nas experiências anteriores do século XVIII, mais precisamente na 

Inglaterra, analisa a especificidade da sociedade outrora em construção. Percebeu a 

presença dominante da relação mercantil da mercadoria, como um fenômeno. Sendo esta 

um elemento que penetra em todos os campos seja no aspecto social e econômico, fazendo 

com que a acumulação agora fosse de mercadorias e não de pedras preciosas. 

O autor queria entender a sociedade daquela época a partir da mercadoria. 

Elemento que ele percebeu ter ganhado expressão e notoriedade naquele momento na 

sociedade e mostra que por trás desse fenômeno, há também uma essência social que são 

as relações de trabalho nela impregnada. 

Todas as tensões que se projetavam sobre as formas de produção não 

capitalistas seriam para Marx impostas pela lei do valor, que se materializaria em tendências 

da economia de mercado não encontrarem resposta adequada na razão e no ambiente 

social, institucional dessas formas não capitalistas de produção. Isso levaria ao seu 

desaparecimento, implantando-se assim em seu lugar, a empresa capitalista, cobrando a 

renda da terra e repartindo com o capital a mais-valia. 

Diante do exposto, Marx defendia que no modo de produção capitalista não 

poderia existir agricultura se não fosse aos moldes capitalistas de produção, seriam 

empresas capitalistas coordenando a agricultura, com a predominância de grandes 

latifundiários e empresas industriais. 

Lênin (1980), um profundo conhecedor de O Capital, obra de Marx, realizou um 

trabalho com forte empiria buscando indicar a validade dessa obra com respeito ao 
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campesinato. Lênin tem as relações sociais como o grande motor das externalidades do 

capital mercantil e camponês, sendo que os camponeses como uma força mais fraca 

perdem a condição camponesa e transformam-se em assalariados ou então migram para as 

cidades. 

A desagregação do campesinato constitui-se então, para Lênin, em evento 

importante para a transição de uma economia capitalista. A desagregação do campesinato 

ocorreria em um processo lento e gradual, tanto no âmbito das relações sociais como nas 

técnicas de produção. 

Já Kautsky (1980) apresenta a tese de que as atividades agrícolas perderiam 

sua especificidade, principalmente a camponesa, sendo estas substituídas por processos 

industriais e pela penetração da industrialização na agricultura, através de métodos de 

aplicação de tecnologias para garantir o abastecimento do crescente mercado. 

A economia camponesa seria superada pelo progresso técnico. E para o autor, o 

progresso técnico é levado à agricultura moderna pela burguesia rural, tanto a pequena 

como a grande, com a particularidade de que a última desempenha para ele, o papel mais 

importante. 

A discussão que parte da visão Lenista da agricultura em que os camponeses 

seriam suprimidos pelo sistema capitalista, transformando-se em empresas agrícolas 

exerceram influência sobre as políticas agrícolas no Brasil. Ainda, ressalta-se o que Lênin 

(1980) chamou de “Via Prussiana” em que a velha propriedade rural, seguia conservando a 

sua grande dimensão, tornando-se progressivamente uma empresa agrícola capitalista. 

Esse pensamento culminou no processo de industrialização no Brasil, atingindo 

não só o meio urbano, mas também o meio rural. Como veremos adiante, o crédito rural foi 

um mecanismo utilizado para consolidar a agricultura industrial no país. 

 

 

2. O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO E SEUS REFLEXOS SOBRE A 

AGRICULTURA NO BRASIL 

 

 

Para atender aos objetivos desse estudo, realizou-se um resgate histórico 

acerca da discussão da questão agrária no Brasil com relação ao campesinato, bem como a 

evolução do crédito rural no Brasil nas décadas de 1960 e 1980, sendo este atrelado ao 

processo de industrialização no País, repercutindo em conflitos e desigualdades no espaço 

rural. 



 
5 

 
 

                  

O processo de industrialização da agricultura pode ser entendido como a 

apropriação industrial do processo de trabalho no espaço rural com a evolução dos 

implementos agrícolas como o arado, a colheitadeira, além das novas bases energéticas a 

utilização da energia humana, depois a animal e posteriormente a energia mecânica e 

elétrica. Aliado a isto, as modificações também foram percebidas com a rotação de culturas, 

a apropriação industrial da oferta de nutrientes, as inovações tecnológicas que resultaram 

na apropriação industrial do processo natural de produção. 

Goodman, Sorj e Wilkson (1989), mostram que a apropriação do capital na 

agricultura se deu por duas formas: a mecanização com a apropriação do processo de 

trabalho e a quimificação como apropriação da natureza.  

Os autores acima apontam que o apropriacionismo se deu por duas vias: Nos 

Estados Unidos com a mecanização, onde prevaleciam terras abundantes, mas escassez 

de mão de obra, produzindo uma busca de maior rendimento do trabalho, isso conseguido 

através da substituição do trabalho humano por instrumentos mecanizados ou com tração 

animal. 

Já na Europa desenvolveu-se a química genética, devido aos seus solos 

exauridos, e oferta abundante de mão- de -obra, abrindo caminho para a hibridização de 

safras, sendo um ponto forte para o desenvolvimento agroindustrial. A genética criou bases 

através da hibridização, para ter como resultado pacotes tecnológicos, garantindo as 

condições de monopolização pela reprodução de sementes, redesenhando os campos 

através das inovações biológicas. Essas abordagens apontam a existência e a configuração 

de uma agricultura industrial, dominando o meio rural realizando transformações profundas 

no campo. 

A capacidade de regular e transformar diretamente os processos biológicos darão 
um forte estímulo à monitoria computadorizada e á robotização das atividades 
agrícolas. A aplicação de biotecnologias modernas marca uma quebra decisiva com 
os conhecimentos sobre a agricultura tradicional. Esses já foram corroídos pelos 
avanços dos insumos mecânicos e químicos. Agora, no entanto, plantas e animais 
obtidos por engenharia genética e produção em ambientes controlados demandam 
uma base informacional radicalmente nova. O fazendeiro dará lugar ao 
“bioadministrador” e a observação será substituída por “ software”. A biotecnologia e 
as tecnologias da informação, portanto, andam de mãos dadas para criar um novo 
processo produtivo na agricultura.( GOODMAN; SORJ; WILKSON, 1989, p.163). 

 

Os autores defendem a tese central de que o capital não conseguiu transformar 

o setor agroalimentício como um todo, isso decorrente das limitações impostas pela terra e o 

espaço. Porém, cada vez mais a implementação de maquinários modernos e sofisticados 

vem sendo adotados no processo de produção agrícola, bem como o uso de sementes 

manipuladas, resistentes a pragas e doenças e que tenham uma maior produtividade. 

A visão dos autores do texto tem origens marxistas e também corroboram com a 

perspectiva Lenista da agricultura, considerando a tecnologia como o caos no centro da 
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questão agrícola. Os agricultores camponeses não se fazem presente no contexto 

apresentado pelos autores apresentados acima, porque para estes, os camponeses não 

teriam a possibilidade de sobrevivência na sociedade capitalista, consideram que a indústria 

seria o dominante na agricultura. 

As ideias apresentadas até aqui, possui referências analíticas baseadas em 

Kautsky (1980), em que os camponeses seriam suprimidos pelas atividades industriais, por 

não deter de parâmetros econômicos para concorrerem com as empresas capitalistas. Para 

os autores, neste processo de modernização e desenvolvimento não teria espaço para 

unidades familiares de produção e o camponês seria um agente passivo, que apenas 

submetia-se com passividade a estas determinações impostas pelo sistema. 

Para Abramovay (1992) o camponês tinha que ser tratado de forma específica, 

como estaria fadado ao desaparecimento, pensava-se numa política de assistência social 

para esses agricultores. Corroborando a visão dos autores acima citados, ele determinava 

uma unilateralidade da indústria para a agricultura. Seria a indústria impondo o seu projeto 

para a agricultura subordinando a mesma. 

As políticas derivadas do Estado para a agricultura no Brasil sofreram em grande 

medida influência destas ideias, fato este presente nas políticas agrícolas, sobretudo 

aquelas que têm o crédito como seu mecanismo de ação. A partir do rápido 

desenvolvimento de tecnologias agropecuárias (Revolução verde) nos anos de 1960, muitos 

países em desenvolvimento, seguindo as recomendações do Banco Intramericano de 

Desenvolvimento - BIRD e do Banco Mundial, desenvolveram políticas de crédito rural 

subsidiadas que duraram até o final da década de 80. 

O período de transição de uma economia baseada no modelo primário 

exportador para uma economia industrializada tem seu início nos anos de 1929/30, período 

que há o rompimento do antigo modelo primário exportador e estende-se até a década de 

1960 com o processo de substituição de importações. 

 Esse novo modelo teve o Estado como indutor do desenvolvimento que 

proporcionou mudanças com a industrialização da agricultura, regida para atender as 

necessidades de acumulação de capital subordinada ao setor urbano-industrial. Para tanto, 

eram imprescindíveis as transformações no meio rural, afim de que este setor pudesse 

servir como fornecedor de mão de obra para atender a demanda industrial, ao passo que, 

produziria alimentos mais baratos para a população urbana, adquirindo máquinas, 

equipamentos e insumos da indústria de produtos destinados à agricultura, para aumentar a 

produtividade. 

O crédito rural na visão de Comin (1986) significou um período em que “o capital 

bancário assume proporções cada vez maiores no processo produtivo agrícola, afetando 
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não só a lógica de apropriação, da riqueza e do excedente, mas, mais que isto, alterando as 

condições de sua produção e circulação” (COMIN, 1986, p.26). E, além disso, através desse 

mecanismo a política de crédito rural alavancou uma verdadeira revolução tecnológica no 

agrário brasileiro. 

Como se já não fosse suficiente a lógica do Estado em conceder crédito para 

munir e induzir os agricultores a absorver as tecnologias, este opta por uma forma de crédito 

que acaba beneficiando e fortalecendo a indústria de fertilizantes colocando este insumo 

como integrante da modalidade de crédito para o custeio. “O crédito para custeio conta não 

só com um mecanismo institucional e os subsídios implícitos antes mencionados, mas 

também com muitos artifícios criados para favorecer a demanda por insumos químicos” 

(COMIN, 1986, p.34). 

Para Graziano da Silva et al. (1983), essa postura adquirida pelo Estado que 

seguia as bases da industrialização capitalista na agricultura contribuiu para o acirramento 

das desigualdades no campo, sobretudo entre as regiões do país. Os autores ainda colocam 

que o crédito rural foi o carro chefe para essas mudanças principalmente a partir da década 

de 70, privilegiando os grandes produtores em detrimento das culturas tradicionais. 

Sendo assim, o crédito rural funcionou como um mecanismo criado pelo Estado, 

para intensificar o seu projeto de industrialização, sobretudo na agricultura, contribuindo 

para o acirramento das desigualdades no campo. O crédito concedido visava aos médios e 

grandes produtores, aptos a inserir novas tecnologias nas lavouras e garantir o aumento da 

produtividade. 

Diante do exposto, o crédito rural tornou-se um mecanismo que contribuiu para 

acirrar as desigualdades no espaço rural, visto que foi distribuído de forma concentrada e 

privilegiando os grandes produtores. Essa concentração torna-se elemento relevante para a 

compreensão dos processos do empobrecimento e diferenciação dos médios, pequenos e 

micro produtores. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O que se apreende acerca do exposto acima sobre o crédito rural no Brasil pode 

ser situado em dois pontos fundamentais. O primeiro ponto informa que o crédito rural 

funcionou como mecanismo de subordinação da agricultura pela indústria no país, à luz das 

discussões acerca do apropriacionismo e substucionismo.  

O Estado brasileiro foi o principal indutor das bases da “Revolução Verde” na 

modernização da agricultura. Este mesmo Estado que induzia a industrialização, criou 

mecanismo para fortalecer a substituição do campo pela indústria através do apoio à 
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produção de fertilizantes e adubos químicos, promovendo a quimificação em substituição 

aos processos naturais de produção. 

O segundo ponto converge para a análise de que o crédito rural tinha endereço 

certo e tinha uma lógica própria para atender um público alvo e não a todos os agricultores, 

na medida em que concentrou esforços para transformar os grandes produtores em 

empresários rurais, correspondendo assim, as ideias de cunho Marxista de que os 

camponeses seriam substituídos pelas empresas agrícolas de capital industrial. Por seu 

turno, o crédito rural contribuiu substancialmente para o acirramento das desigualdades no 

campo e empobrecimento rural, formando classes sociais distintas neste espaço. 

A década de 1980, marca o período da implementação de uma política ortodoxa 

para a economia brasileira, com a participação do Fundo Monetário Internacional (FMI), que 

acaba desarticulando o sistema de crédito rural instaurado no país desde a década de 1960. 

E é a partir deste período, que começam a ser gestadas as bases para a formulação de uma 

política que atendesse essa categoria de agricultores camponeses, conhecida agora como 

“agricultores familiares”. 

A discussão apresentada reflete a tentativa clara, de uma forma ou de outra, em 

descaracterizar o camponês e promover a existência de produtores rurais cada vez mais 

vinculados ao mercado, a produção de culturas geneticamente modificadas, afastando-se da 

realidade do camponês e aproximando-se da empresa agrícola. 

A efetividade do crédito rural, sobretudo, para os camponeses estaria em 

resolver outras questões de fundo, que não só a econômica vinculada ao crédito, mas de 

garantir a permanência desses atores sociais do campo, lugar de identidade local, de 

sobrevivência dos camponeses, sendo estes atores com especificidades capazes de 

garantir um desenvolvimento com mais sustentabilidade no campo. 
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