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A QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL: notas sobre o legado de Caio Prado Júnior 

 

Wécio Pinheiro Araújo1 
 
 

RESUMO 
 
Este estudo resgata algumas contribuições do pensador Caio 
Prado Júnior, considerado clássico, para o debate da questão 
agrária brasileira. Aborda como este pensador entende a 
questão agrária e os construtos sobre os quais ergue sua 
argumentação fortemente baseados numa análise crítica, e de 
inspiração marxista, da realidade. O autor relaciona com sua 
época, a estrutura fundiária brasileira herdada do período 
colonial como fortemente marcada por práticas incentivadoras 
de relações sociais de produção e reprodução no campo 
pautadas na concentração de terras e, consequentemente na 
exploração do trabalhador rural. Verifica-se a justificada 
relevância da obra na conjuntura hodierna. 
 
Palavras-chave: Questão Agrária. Caio Prado Jr. 
Concentração de terras.  
 
ABSTRACT 
 
This study will delineate some author contributions Caio Prado, 
considered classic, to the debate of the Brazilian agrarian 
question. Discusses how this thinker understands the agrarian 
question and the constructs on which stands his argument 
strongly based on a critical analysis, and Marxist basis of 
reality. The author relates his time, the Brazilian agrarian 
structure inherited from the colonial period as strongly marked 
by incentive of social relations of production and reproduction 
practices in guided field in land concentration and consequently 
the exploitation of rural workers. There is a justified relevance of 
work in today's environment. 
 
Keywords: Agrarian Question. Caio Prado Jr. Land 
Concentration. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

“Qualquer análise social é sempre afetada, consciente ou 
inconscientemente, pela posição política do analista.” 

Caio Prado Jr.2 

 

Oriundo dos extratos sociais aristocráticos paulistas, um homem e seu olhar 

esmerado resolve perscrutar criticamente a formação agrária brasileira. Caio Prado Júnior 

(1907-1990), foi um célebre historiador, intelectual e militante que se destacou pela sua 

produção sempre voltada para o desvendamento da realidade brasileira. Inovou o 

pensamento marxista no Brasil superando a ortodoxia marxista-leninista e repensando as 

categorias marxistas a partir da realidade do nosso país relacionando historicamente, as 

circunstâncias herdadas do passado com o seu presente naquele momento histórico. Para 

ele, o Brasil nasceu como fruto de atividades capitalistas de exploração e colonização, 

rejeitando as teorias de um suposto feudalismo brasileiro. Segundo Ricupero, a originalidade 

do seu marxismo em não aceitar a teoria de Marx como algo acabado e auto-suficiente, 

como fizeram os partidos comunistas brasileiros influenciados pela III Internacional, não 

raro, incomodou a ortodoxia marxista brasileira, se assim podemos chamar (1968, p. 67): 

 
A nosso ver, porém, boa parte do interesse da obra de Caio provém precisamente 
de sua associação com o marxismo. Isso principalmente em razão de o historiador 
paulista ter sabido utilizar como poucos em nosso país o método marxista no estudo 
de um objeto particular, a experiência histórico-social brasileira. Conseguiu, dessa 
forma, ser original ao analisar essa experiência. Condição que acaba mesmo por 
afastá-lo da maior parte de nossos marxistas, incapazes que foram, quase todos, de 
compreender as particularidades das quais é feita nossa formação econômico-
social.  

 

Prado estudou com afinco a formação social brasileira e sua estrutura. Seu ponto de 

partida é eminentemente histórico, iniciando com a investigação das bases agrárias que 

haviam se formado desde o processo de colonização brasileiro até meados da década de 

1950. O ensaio que abordamos neste estudo foi publicado pela primeira vez na Revista 

Brasiliense3, com o destaque: “Contribuição para a análise da questão agrária no Brasil”. Ele 

constrói sua compreensão da questão agrária brasileira a partir de uma visão crítica da 

lógica do desenvolvimento capitalista e relacionando os problemas inerentes a esse modo 

de produção e reprodução da vida social, como chegou e se desenvolveu no Brasil. O autor 

redescobre criticamente o Brasil e conhece as diversas classes sociais dentre as várias 

regiões brasileiras e como se estabelece a dinâmica das relações sociais entre elas. 

 

                                                           
2 Cf. PRADO JR, 1987, p. 174. 
3 Cf. Número 28 março/abril de 1960. 
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2 A HERANÇA DO MODELO COLONIAL E AS CONTRADIÇÕES SOCIAIS NO CAMPO 

 

  

“[...] Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina: 

  a de abrandar estas pedras 
  suando-se muito em cima,   

a de tentar despertar   
terra sempre mais extinta,   

a de querer arrancar 
  algum roçado da cinza.” 

João Cabral de Melo Neto4 

 

Caio Prado Jr. tomará como alvo de sua crítica a demasiada concentração fundiária 

que caracteriza a formação agrária brasileira. Ele parte da estrutura fundiária para explicar a 

questão agrária brasileira. Pelo seu olhar crítico, logo se interessará em apontar as graves 

consequências econômicas, sociais e políticas decorridas de tamanha concentração de 

terras: “[...] a utilização da terra se faz predominantemente e de maneira acentuada, em 

benefício de uma reduzida minoria” (PRADO JR., 1987, p. 15). Tudo isso baseado em dados 

censitários de sua época – leia-se: Recenseamento de 1950 – acerca da questão fundiária 

brasileira: 

 

Verifica-se [...] que enquanto os pequenos estabelecimentos, cujo número 
representa 85% do total, ocupam somente 17% da área recenseada, os médios (6% 
do número total) ocupam 8% da área, e os grandes, que são apenas 9%, ocupam 
75% da área. O alto grau de concentração da propriedade agrária é aí patente 
(ibidem, p. 17). 

 

 

Não obstante, nosso autor dará ênfase à herança da colonização brasileira e seus 

desdobramentos para a estrutura agrária que se forma nesse cenário descrito no Brasil da 

primeira metade do século XX: 

 

O essencial da estrutura agrária brasileira legada pela colônia se encontrava assim 
como que predeterminada no próprio caráter e nos objetivos da colonização. A 
grande propriedade fundiária constituiria a regra e elemento central e básico do 
sistema econômico da colonização, que precisava desse elemento para realizar os 
fins a que se destinava. A saber, o fornecimento em larga escala de produtos 
primários aos mercados europeus (PRADO JR., 1987, p. 48). 

 

                                                           
4 In: Morte e Vida Severina, disponível em: << http://www.revistabula.com/449-os-10-melhores-
poemas-de-joao-cabral-de-melo-neto/ >>. Acesso em 29 mar. 2015. 

http://www.revistabula.com/449-os-10-melhores-poemas-de-joao-cabral-de-melo-neto/
http://www.revistabula.com/449-os-10-melhores-poemas-de-joao-cabral-de-melo-neto/
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  O autor reconhece que da colônia até o Brasil daquele momento decorreu um longo 

período histórico, e com ele, significativas modificações à primitiva e rudimentar organização 

colonial. Entretanto, ele observa que esse processo de ocupação iniciado desde a 

colonização em nosso território, assim como no passado, ainda constitui – à sua época – um 

empreendimento mercantil com fins específicos. 

 

Mas essa nova e tão mais complexa estrutura social brasileira, apesar das 
consideráveis diferenças que a separam do passado, não logrou ainda superar 
inteiramente esse passado, e ainda assenta, em última instância, nos velhos 
quadros econômicos da colônia, com seu elemento fundamental que essencialmente 
persiste, e que vem a ser a obsoleta forma de utilização da terra e organização 
agrária que daí resulta. A saber, a grande exploração agro mercantil voltada para a 
produção de gêneros demandados por mercados excêntricos (PRADO JR., 1987, p. 
49). 

 

 Segundo Caio Prado Jr., esse modelo de desenvolvimento estava voltado 

fundamentalmente para o exterior, embora o adensamento demográfico e o 

desenvolvimento econômico logrado em determinadas áreas do país naquele período 

histórico “propiciaram mercados internos de certa importância” (idem). Para ele, a questão 

fundiária é o pano de fundo da estrutura agrária brasileira, e nela se encontra seus 

determinantes primários. Portanto, a herança advinda da colônia não poderá passar ilesa, 

tendo em vista que o monopólio inicial da propriedade rural permitiu o desenvolvimento do 

capitalista rural como sujeito histórico capaz de definir unilateralmente e a seu favor, os 

rumos e a forma das relações sociais de produção no campo brasileiro. 

 

 

2.1 Contradição e dualismo na formação agrária brasileira 

 

 

 A dualidade estrutural é uma característica desvendada por Caio Prado Jr., que 

segundo ele, deriva desse modelo de grande exploração agromercantil de base territorial, 

eixo em torno do qual se organizam as atividades agrárias brasileiras. Desse modo, ele 

constrói uma verdadeira tipologia da atividade produtiva no campo brasileiro, dividindo em 

dois tipos básicos de atividade rural, ao longo de cada região ou zona do país:  

 

“(...) de um lado, a que objetiva um produto de alta expressão comercial – como 

entre outros a borracha e a castanha na Amazônia; a cera de carnaúba no baixo 
Jaguaribe (Ceará); o coco na faixa litorânea de Alagoas e Bahia; a cana-de-açúcar 
no litoral do Nordeste e outras zonas do Centro-Sul do País; o cacau no sul da 
Bahia; o café em extensas zonas de S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná; 
o algodão em setores do Nordeste e de São Paulo, etc. –; de outro lado, as 
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atividades subsidiárias que são sobretudo as que objetivam a produção de 

gêneros de subsistência da população local.” (PRADO JR., 1987, p.50, grifo nosso). 

 

 Para o autor, essa contraditória dualidade vem explicar a própria substância da 

estrutura e da dinâmica da formação social e econômica no Brasil rural. O primeiro tipo de 

atividade supramencionada ele denomina “setor principal” da produção agropecuária 

brasileira, ou seja, a grande exploração que subjuga o segundo tipo de atividade, o “setor 

secundário”, e este último, “se ampliará e reduzirá na medida em que inversamente a 

grande exploração debaixo de cuja sombra vive, se expande ou retrai, se consolida e 

prospera, ou pelo contrário se debilita e decompõe.” (ibidem, p. 52). Desse modo, o autor, 

sem dificuldades, e com base histórica e empírica irrefutáveis a partir das constatações 

supracitadas, já sinaliza uma conflituosa composição social no campo que se expressa por 

classes sociais diametralmente opostas dadas seus lugares e papéis ocupados na estrutural 

social e econômica do campo. De uma lado, os grandes proprietários de terras, e de outro, o 

camponês desprovido não só da terra, mas de todo e qualquer recurso. 

 Decorre também dessa exata estrutura e distribuição fundiária concentradora de 

terras nas mãos de uma classe social bem diferenciada – isto é, os grandes proprietários e 

fazendeiros – uma realidade devastadora para a maior parte da população que vive e se 

dedica às atividades rurais. 

 

(...) de um lado, uma considerável parcela da população rural se encontra 
insuficientemente aquinhoada, e não disponha de terras suficientes para sua 
manutenção em nível adequado. (...) Outra parcela da população rural que com a 
primeira referida constitui a grande maioria que habita o campo, não dispõe de terra 
própria alguma, nem de recursos e possibilidades para ocupar e explorar terras 
alheias a título de arrendatário autônomo. Vê-se assim obrigada a buscar emprego 
em serviço alheio (PRADO JR., 1987, p.17). 

 

 Desse modo, tem-se inevitavelmente uma considerável massa de trabalhadores 

espalhada pelo campo desprovida de quaisquer recursos, salvo a circunstância imposta de 

vender (leia-se: alienar) sua força de trabalho que “faz pender a balança da oferta e procura 

de mão-de-obra decisivamente em favor da procura” (idem). Logo, as classes dos grandes 

proprietários, “o setor principal” estabelecido, implementa suas condições como lhe 

interessar e as impõe a uma grande parcela do “setor secundário” composto por aqueles 

expropriados de recursos, dada a estrutura exploradora e concentradora que se estabeleceu 

no campo do Brasil. Assim, Caio Prado Jr. apresenta “o setor secundário” sob duas formas: 

a) aqueles incluídos nas grandes propriedades, constituindo os trabalhadores empregados 

na grande exploração; e b) aqueles pequenos produtores autônomos que produzem em 

terras próprias ou arrendadas (ibidem, p. 52). Logo, o “setor secundário” vive ainda 
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“colonizado” à sombra  da grande exploração consolidada como empreendimento mercantil 

no campo. Essa dependência é marcada dialeticamente por uma profunda contradição que 

define toda a relação, assim como demonstra Caio Prado Jr.: 

 

Esse fato é particularmente notório, entre outros, na lavoura cafeeira de São Paulo, 
onde as fases de menor prosperidade no passado, correspondem respectivamente, 
em regra, a momentos em que se concedeu ou não aos trabalhadores o direito de 
manterem culturas próprias e nelas ocuparem parte do seu tempo. Fato semelhante 
ocorre na lavoura canavieira do Nordeste, onde a expansão havida nos últimos 
decênios (reflexo de uma conjuntura comercial e financeira favorável para o açúcar), 
teve como consequência a redução progressiva da produção própria dos 
trabalhadores (1987, p. 53). 

 

 Ou seja, ele observa que na medida em que a grande exploração rural sofre 

expansão e aponta crescimento, os trabalhadores, sejam em quaisquer das duas formas 

supracitadas, se restringem e abarcam precarização social e econômica; enquanto que se a 

grande propriedade sofre retração ou estagnação, aqueles produtores definidos sob a 

segunda forma pelo autor, terão algum bônus em manter suas culturas próprias ou 

arrendadas. 

 

 

 

 

2.2 A divisão tripartite da remuneração e a concorrência do mercado de trabalho rural 

 

 

 Caio Prado Jr. também chamará atenção para o fato que a concorrência no mercado 

de trabalho rural somente beneficia o empregador rural, dado que não chega a atingir o 

efeito depressivo que as relações sociais de produção exercem sobre a remuneração do 

trabalhador rural, que progressivamente é empobrecido e sobrevive em condições precárias 

de existência que geram no sentido diametralmente oposto uma vantagem ao grande 

proprietário, que reduz os níveis salariais devido a alta oferta de mão-de-obra por 

trabalhadores afetados por condições paupérrimas e que são forçados a se submeter aos 

baixos salários que lhe são oferecidos. 

 

Vejamos as condições em que se realiza a remuneração no trabalho rural. Podem-
se distinguir nessa remuneração três formas diferentes que se combinam conforme 
o lugar e o momento, de maneira variável. São essas formas: o pagamento em 
dinheiro (salário); em parte do produto; e finalmente com a concessão do 
trabalhador do direito de utilizar com culturas próprias, ou ocupar com suas criações, 
terras do proprietário em cuja grande exploração ele está empregado (PRADO JR., 
1987, p. 60). 
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 É importante salientar que não à toa Caio Prado Júnior destacará a confusão entre 

“modalidades de pagamento” e a estrutura histórica concreta das relações sociais de 

produção, tendo em vista que a visão hegemônica engessada da esquerda brasileira de sua 

época defendia relações feudais ou “semi-feudais” no Brasil agrário, o que para ele, era 

confundir algumas das formas de remuneração, como observamos acima, com a tessitura 

material das relações sociais. Desse modo, ele apropriadamente caracteriza segundo seus 

construtos históricos as relações sociais de produção na genealogia das raízes agrárias 

brasileiras, como veremos a seguir. 

 

 

2.3 O caráter das relações sociais de produção no campo 

 

 

 Caio Prado Júnior acaba por redescobrir a inexistência de qualquer relação nos 

moldes feudais desde o início da colonização, colocando a escravidão como relações 

iniciais que serviram de base, mais tarde, para o desenvolvimento de uma economia 

mercantil no campo. 

 

No Brasil, o que tivemos como organização econômica, desde o início da 
colonização, foi a escravidão servindo de base a uma economia mercantil. Com a 
abolição legal da escravidão (precedida de um processo de substituição progressiva 
do trabalho escravo pelo trabalho livre, desde a supressão do tráfico africano), era 
natural que as classes dominantes e senhoras dos meios e fatores de produção, 
inclusive e sobretudo a terra, procurassem se aproveitar da tradição escravista ainda 
muito próxima e viva, para o fim de intensificarem a exploração do trabalhador. E foi 
efetivamente o que sucedeu. Mas as formas peculiares de relações entre 
proprietários rurais e seus trabalhadores, que resultam daquela situação (formas 
essas aliás em franco declínio, na medida em que a última geração de escravos se 
extingue e desaparece), não tem nada de “feudais”. Apresentarão quando muitos 
traços que fazem lembrar a escravidão. Mas isso é outra coisa. O emprego de 
expressões que de qualquer maneira evocam o feudalismo, nas referências às 
relações de trabalho na agropecuária brasileira, é assim pelo menos imprópria 
(PRADO JR., 1987, p. 68). 

 

 Com muita propriedade histórica e sem reproduzir os anacronismos teórico-analíticos 

comuns ao marxismo ortodoxo de sua época, o autor rejeita, ao que observamos, com base 

irrefutável, qualquer característica do que conhecemos como relações feudais na estrutura 

agrária brasileira e como ela se desenvolveu. Caracteriza de maneira certeira, relacionando 

dialeticamente as categorias que extrai das vicissitudes históricas, conteúdo e forma no 

desvendamento das relações sociais de produção em questão. E ressalta uma característica 

que considera fundamental nas transformações das relações de trabalho no campo 
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brasileiro: “A principal delas, [...], é a posição dominante que ocupam nesse mercado os 

grandes proprietários, graças à concentração da propriedade agrária e virtual monopólio da 

terra que daí deriva, o que situa a demanda de mão-de-obra em posição privilegiada em 

frente à oferta.” (ibidem, p. 69). Ele conclui que no tocante às relações de produção da 

agropecuária brasileira, as relações de trabalho possuem posição hegemônica e central 

dentro das relações sociais de produção, dado que as relações de trabalho vigentes 

privilegiam a grande exploração rural pelas classes dominantes (os grandes proprietários), o 

que as coloca na posição de determinar — e impor ao trabalhador rural — as relações de 

produção em geral. 

Cabe lembrar, como Marx apontou na sua Lei Geral da Acumulação Capitalista5 

apresentada no Capítulo XXIII d’O Capital, quando analisa e define as duas partes na 

composição orgânica do capital (q=c/v): de um lado, uma parte constante (c), isto é, as 

forças produtivas e o nível tecnológico atingido em determinado estágio do desenvolvimento 

de uma sociedade; e de outro, a parte variável (v), a força de trabalho humana necessária 

ao processo de produção do capitalista. Resumidamente, sistematiza Marx, no processo de 

acumulação do capital, à medida que progressivamente se desenvolve o nível tecnológico 

das forças produtivas permitindo produzir mais com menor dispêndio de força de trabalho; 

inversamente, cada vez mais pioram as condições do trabalhador que gradativamente vai 

sendo dispensado ou vilipendiado, tornando-se redundante ao modo de produção, isto é, 

sobrando sem trabalho ou tendo precarizadas suas condições de vida e de trabalho. Não 

por acaso, Marx alerta também neste mesmo capítulo supracitado, a grave situação 

alimentar de categorias de trabalhadores urbanos na Inglaterra, apontando a subnutrição 

generalizada principalmente entre mulheres e crianças, no que parecia antecipar questões 

que atualmente discutimos sob o amplo espectro nomeado de Segurança Alimentar e 

Nutricional6. 

 

A elevação do nível tecnológico das atividades rurais parece reunir todos os fios da 
meada, e constituir a maneira de atender a todos os interesses em jogo. É isso pelo 
menos que se ouve freqüentemente afirmado. Mas ainda aí é preciso distinguir, 
porque de um lado, a avaliação de uma técnica não se pode fazer em termos 
absolutos, sem consideração a outras circunstâncias que a fazem ou não 
recomendável em dada situação. A técnica é um meio, e não um fim em si própria; e 
por isso somente vale em função do fim a que se destina e dos problemas concretos 
que com ela se objetiva resolver. Doutro lado, o progresso tecnológico não 

                                                           
5 Cf. MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política. Livro Primeiro, volume II: O Processo de 
Produção do Capital. 10ª ed. – Tradução Reginaldo Sant’Anna. São Paulo: Editora DIFEL, 1985, p. 
712-827. 
6 Aqui apenas registramos um insight disparado durante as leituras e estudos que levaram a este 
artigo, o que não vem ao caso desenvolver neste momento, mas sem dúvida, requer inclinações 
futuras muito breves e certamente, profícuas. 
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significa necessariamente uma melhoria das condições do trabalhador. E, às 
vezes, até pelo contrário, pode agravá-las (PRADO JR., 1987, p. 27, grifo nosso). 

 

 Fica fácil perceber até, como não só no fechamento da análise Caio de Prado Júnior, 

assim como ao longo de sua argumentação e posicionamento ético-político, a construção 

marxiana encontra mediações adequadas com a realidade brasileira, demonstrando sua 

validade teórico-analítica, não por convicções meramente ídeo-políticas, mas a partir da 

própria realidade que o autor brasileiro investiga criticamente em sua totalidade segundo o 

método dialético sem tirar os pés do solo real da história, ou seja, da formação agrária 

brasileira abordada sem mistificações. 

 

 

3 CONCLUSÕES 

 

 

“Cumpre, portanto, ao analisar a questão agrária brasileira, definir 
inicialmente, de maneira clara, o que se pretende: se o aperfeiçoamento 
tecnológico, se a melhoria de vida do trabalhador. Coloco-me, está claro, no 
segundo ponto de vista, que é para mim o essencial.” 

Caio Prado Júnior7 

 

 Passadas mais de seis décadas desde a época em que Caio Prado Jr. apresentou 

suas primeiras análises acerca da questão agrária brasileira, a situação parece não ter 

avançado muito no sentido de reverter de maneira significativa o cenário descrito e estudado 

pelo nosso autor. Segundo Mera (2008, p. 2), “a problemática agrária ganha ênfase a partir 

da década de 1980, estudando as consequências da industrialização e modernização da 

agricultura brasileira que influenciam no processo de transformação capitalista no campo”. 

No entanto, desde que a agricultura foi inserida no circuito de desenvolvimento capitalista 

brasileiro, ainda na primeira metade do século XX, emerge um debate profícuo, no qual, em 

meados de 1950 se destacarão estudiosos das mais diversas áreas, entre eles o paulista 

Caio Prado Jr. Assim como também nomes como Ignácio Rangel8 ou Josué de Castro9. 

                                                           
7  Cf. PRADO JR., 1987. 
8 Ignácio Rangel Mourão (1914-1994) foi um economista brasileiro. Ocupou a cadeira nº 26 da 
Academia Maranhense de Letras. Foi provavelmente o mais original analista do desenvolvimento 
econômico brasileiro, segundo o economista Bresser Pereira (professor da USP) e o geógrafo Elias 
Jabbour (professor da FCE-UERJ). Apenas Celso Furtado tem uma contribuição comparável na 
análise da dinâmica de nossa economia. Fonte: Wikipédia. Disponível em: << 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ignácio_Rangel >> Acesso em 16 mar. 2015. 
9 Josué Apolônio de Castro (1908-1973), mais conhecido como Josué de Castro, foi um influente 
médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor, ativista brasileiro que 
dedicou sua vida ao combate à fome. Destacou-se no cenário brasileiro e internacional, não só pelos 
seus trabalhos ecológicos sobre o problema da fome no mundo, mas também no plano político em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Maranhense_de_Letras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ignácio_Rangel
http://pt.wikipedia.org/wiki/1908
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutr%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fome
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Com isso, os estudos começarão a explorar as conexões e disfuncionalidades entre os 

meios urbano e rural, tendo em vista as mudanças ocorridas desde 1930 na economia 

brasileira como respostas à crise internacional, num fenômeno que Celso Furtado (apud 

MERA, 2008, p. 3) definiu como “deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira”. 

Segundo Mera (idem): 

 
Este deslocamento ou ruptura do modelo econômico que ganha força a partir da 
década de 1930, e que tem um impulso a partir da década de 50, com o Plano de 
Metas no governo Juscelino Kubitschek, se estende para os períodos subseqüentes 
e compõe um forte avanço dos setor industrial no Brasil, caracterizado pelo 
Programa de Substituição de Importações, resultando num aumento da participação 
do Estado, fundamentando e aguçando a discussão agrária no país. 

 

 Neste contexto, “a agricultura brasileira teve como principal papel abastecer os 

centros urbanos e gerar divisas para financiar as importações necessárias à industrialização 

por substituição de importações” (idem). Neste mesmo período, a questão agrária irá colocar 

em xeque a estrutura fundiária brasileira e aparecerão num agitado cenário político 

movimentos como as Ligas Camponesas, primeiramente no nordeste, e posteriormente se 

estendendo a todo o território nacional. 

 Na conjuntura hodierna, segundo dados publicados num estudo organizado por 

Oliveira e Stédile juntamente com o Fórum Nacional de Reforma Agrária em meados de 

2005 (apud ALCÂNTARA FILHO; PONTES, 2009, p. 68): 

 

[...] as propriedades com menos de 25 hectares (ha) (57,6%) representam menos de 
7% da área ocupada no Brasil, enquanto as propriedades com mais de 1000 
hectares que representam 1,6% dos imóveis cadastrados no INCRA possuem 43,8% 
da área total ocupada, ou seja, quase a metade do total. 

 

A origem histórica radicular e a questão estrutural ao problema, desde a época de 

Caio Prado Jr., até a contemporaneidade, continua sendo a violenta concentração de terras 

brasileira. Desde lá, Caio Prado Jr. já concebia que a via inevitável para combater as 

disparidades gritantes que vitimam o trabalhador do campo no Brasil teria que começar pela 

reforma agrária: 

 

Não é assim de esperar que a evolução da economia agrária se oriente para a 
transformação de seu tipo e estrutura, sem o concurso de fatores estranhos e que 
imprimam a essa evolução um sentido predeterminado. Numa palavra, sem a 
reforma agrária. Para que a utilização da terra deixe de ser o grande negócio de 
uma reduzida minoria, e se faça em benefício da população trabalhadora rural que 
tira dessa terra o seu sustento, é preciso que se favoreça e fomente por medidas 
adequadas o acesso da mesma população trabalhadora à propriedade fundiária 
(PRADO JR., 1987, p. 82-83). 

                                                                                                                                                                                     
vários organismos internacionais. Fonte: Wikipédia. Disponível em: << 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Josué_de_Castro >> Acesso em 16 mar. 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Josué_de_Castro
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 A realidade hodierna nos mostra que a reforma agrária continua sendo o passo 

radical, sem o qual, qualquer iniciativa, por mais promissora que pareça, acabará se 

esgotando nos limites e possibilidades impostos historicamente pela própria estrutura 

fundiária brasileira, carcomida e antidemocrática.  

Ademais, a obra de Caio Prado Júnior permanece atual, apesar das inquestionáveis 

limitações históricas e seu caráter circunstancial — como qualquer descoberta científica, 

obviamente não se propõe absoluta. Ainda vigora no campo, a reprodução da grande 

exploração rural na contemporaneidade, juntamente com todo desenvolvimento tecnológico 

que continua não representando em qualquer aspecto algum beneficiamento direto do 

trabalhador rural; pesquisas na atualidade demonstram em seus mais varáveis e diferentes 

níveis a contínua reprodução das relações sociais de produção e reprodução da vida social 

no campo brasileiro, em comum com o passado, no tocante à lógica estrutural do capital 

perpetuando-se implacável, vitimando seres humanos e até o próprio planeta em nome da 

acumulação capitalista. O pensamento desse célebre brasileiro — e as características 

peculiares do seu olhar sobre nossa realidade — permanece vivo enquanto assim, 

lamentavelmente, para a maioria dos seres humanos nos campos e pastos do Brasil, 

continuar hegemônico o modelo agropecuário pautado na acumulação do capital. 
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