
O AGRÔNOMO Gerson Teixeira,
estudioso do mundo rural brasileiro e
militante da causa da reforma agrária há
mais de 30 anos, faz um alerta a quem
abrir a caixinha de números e tabelas
em que consiste o Censo Agropecuário
2006 e pretender interpretar, com eles, os
fenômenos econômicos, sociais e políti-
cos ocorridos no campo. "Ê preciso ter
cautela, pois esses dados foram coletados
durante um importante ciclo expansivo
do comércio agrícola mundial." Segun-
do Teixeira, os resultados refletem esse
contexto, que se caracteriza tanto pela
expansão do mercado interno, com a
melhora da economia nacional, como
pela pressão da demanda internacional.
"Devemos levar em conta também que,
nos anos 1990, a agropecuária vivia uma

crise muito séria. Portanto, os dados que
apresentaram altas significativas, como os
de produtividade, volume da produção e
seu valor devem ser vistos sob a perspec-
tiva dessa mudança de cenário."

De fato, a imagem capturada pelo
censo realizado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) mostra
um aumento expressivo da produção
agropecuária em relação a 1996, com
diminuição da área total dedicada a
essa atividade, elevação generalizada da
produtividade e redução do emprego.
A grande maioria dos ocupados na
agropecuária, de acordo com o censo,
trabalha em pequenas propriedades que
produzem segundo o regime conhecido
como "agricultura familiar". São unidades
que tiveram participação significativa na

produção destinada ao mercado interno e
nos produtos do chamado agronegócio.

MAIS LUZ, POUCA TÉCNICA
O censo mostra que houve aumento da
especialização da produção, expansão do
crédito agrícola para grandes e pequenos
produtores e um salto no número de
estabelecimentos rurais servidos com
energia elétrica. Essas melhorias, no en-
tanto, ocorreram sem que tenha havido
incremento significativo e disseminado de
serviços de assistência técnica e de maqui-
nado e equipamentos. Houve, sim, gran-
de elevação na utilização de agrotóxicos e
de sementes certificadas nas lavouras do
País, aponta o órgão estatístico.

Para o sociólogo Zander Navarro, as-
sessor do Ministério da Agricultura, os



números do censo revelam a consagração
definitiva do capitalismo no comando
do cotidiano rural. Segundo artigo de
sua autoria publicado no diário Folha de
S.Paulo, entre 1996 e 2006 houve uma
inédita monetização na área rural, com
diminuição da produção comunitária, do
autoconsumo e do padrão produtivo mo-
vido só pelo aumento da área plantada.
Para ele, os dados do censo indicam que o
Brasil terá no campo uma "conformação
heterogênea", com grandes propriedades
convivendo com as de menor porte.

O aumento da produção, da produti-
vidade e mesmo a possível "consagração
do modelo capitalista" indicada por Na-
varro não implicaram, porém, mudança
significativa na estrutura fundiária do
País. Esses fatores podem, até mesmo,
ter contribuído para menter a elevada
concentração da propriedade da terra
flagrada pelo censo.

PEQUENA MELHORA
No geral, o censo revelou que a con-
centração fundiária no País permaneceu
apresentou leve melhora entre 1996 e
2006, seguindo a tendência vinda de mea-
dos dos anos 1980. O índice de Gini, que
mede o grau dessa centralização — quanto
mais próximo de l, maior a concentração
—, caiu 0,23%, passando de 0,856 para
0,854. É, de qualquer forma, um valor
que revela um padrão altíssimo de con-
centração da propriedade fundiária.

A análise da estratificação dos es-
tabelecimentos por tamanho ajuda a
caracterizar esse nível de concentração
(ver "Muita gente, pouca terra"). O
censo mostra que fa área total dos es-
tabelecimentos rurais (329,9 milhões de
hectares), as propriedades menores que
10 hectares (47% do total de 5,1 milhões
de estabelecimentos) ocupam menos de
2,7%, resultado igual ao verificado nos
censos de 1985 e de 1995-1996. Já as
propriedades incluídas na faixa com mais
de 10 e menos de 100 hectares (19%)
concentram 38% da área, enquanto as
de mais de 100 e menos de mil hectares
(3,4%) ocupam 8,2%. E os estabeleci-
mentos maiores, de mais de mil hectares
(0,91% do total), tomam 43% da super-
fície total.

O IBGE aponta causas antigas e
novas para a manutenção da tendência.
Entre as novas estaria a crescente de-
manda pelos produtos de exportação, a
especialização da produção e o avanço
da fronteira agropecuária no Norte do

País com base em grandes propriedades.
Teixeira destaca que a causa estrutural
da concentração atual permanece a
mesma do passado e está relacionada à
"frouxidão da regulação institucional",
o que permite que, no Brasil, o tamanho
da propriedade rural seja praticamente
ilimitado. "Existe um limite constitucio-
nal que impõe a aprovação no Congresso
Nacional para a compra de áreas acima
de 2,5 mil hectares, mas isso é apenas pro
forma", diz. Segundo ele, a frouxidão
se mantém desde o Império e decorre

Para Navarro,
entre 1996 e 2006
ocorreu urna inédita
monetização no
campo brasileiro
de uma correlação de forças em que
setores do latifúndio detêm a hegemonia
política.

Além dessa antiga causa, Teixeira
também vê novos fatores que levam à
concentração. "A FAO [órgão da ONU
para a agricultura] detectou recentemente
uma corrida de capitais externos para a
compra de terras em países com impor-
tância na agricultura. Essa corrida foi esti-
mulada pela especulação com a produção

de alimentos, pelo interesse crescente no
comércio de créditos de carbono e pela
emergência da indústria dos biocombus-
tíveis." Para Teixeira, a conclusão óbvia
que se extrai desse quadro é a ineficácia
redistributiva dos programas de reforma
agrária executados no Brasil.

ASSENTAMENTO, NÃO REFORMA
Arilson Favareto, professor de economia
da Universidade Federal do ABC, com
vários trabalhos e tese publicados sobre
desenvolvimento rural, diz que o que há
no Brasil, na verdade, são políticas de
assentamento, e não de reforma agrária.
"Reforma agrária implica transformações
profundas na estrutura fundiária em
curto espaço de tempo, com impactos
imensos nos outros setores produtivos
e na sociedade. Aqui, ao mesmo tem-
po em que o governo vai assentando
gente, num ritmo lento e gradativo, a
dinâmica da competitividade no campo
vai excluindo outra parcela importante
de produtores", diz. Ele tem razão: no
período entre 1996 e 2006, cerca de 1,5
milhão de pessoas deixaram as atividades
agropecuárias, o equivalente a quase a
metade dos 3,2 milhões de assentados
no mesmo intervalo.

Os dados do censo 2006 referentes
à produção agropecuária mostram que
sua expansão, em volume e valor, se deu
sobre uma área menor do que a auferida
no censo anterior. A principal causa
apontada pelo IBGE para a diminuição



da área agropecuária foi o aumento da
superfície das terras indígenas e das
unidades de conservação ambiental (40
milhões de hectares desde 1995).

Houve, porém, pequeno aumento do
número de estabelecimentos (6,5%), que
passou de 4,8 milhões para 5,2 milhões de
unidades. Essa recuperação, no entanto,
não anulou o declínio que se deu entre
1985 e 1996, quando ocorreu redução de
mais de 900 mil estabelecimentos.

O censo revela que o grande cresci-
mento produtivo se deu na região Norte.
"A participação dessa região na agropecu-
ária nacional em 1970 era de 8% e agora
é de 17%", diz Teixeira. "Nesse período,
a participação das regiões Nordeste,
Sudeste e Sul caiu, só subiu a do Norte
e a do Centro-Oeste". O que preocupa
o estudioso é que, no Norte, ocorreu a
maior redução do número e da área das
propriedades de até 10 hectares, indican-
do que o padrão de expansão foi baseado
nas propriedades maiores. No Nordeste,
a perda do espaço das pequenas pro-
priedades entre 1996 e 2006 também foi
grande, de 325 mil hectares.

"É preciso investigar o que está acon-
tecendo. Na minha opinião, esses peque-
nos estabelecimentos estão simplesmente
desaparecendo. E isso justamente num
período em que houve a consolidação dos

fundos a serem aplicados no Norte e no
Nordeste, estabelecidos pela Constituição
de 1988 e que supostamente financiariam
a pequena agricultura. A expectativa era
de que tivesse ocorrido um processo in-
verso do que aconteceu", diz Teixeira.

O exame dos dados relativos à pro-
dução e à produtividade de diferentes
lavouras mostra que aquelas que têm
grande peso na balança comercial foram
as que mais se expandiram. E o caso
da soja, que entre 1996 e 2006 assumiu
a liderança em área colhida, com 15,6
milhões de hectares (crescimento de
69,3%), superando o milho. A produção
da leguminosa aumentou 88,8%, e sua
produtividade, 11,5%.

CANA SUBIU, FEIJÃO TAMBÉM
A produção da cana-de-açúcar teve incre-
mento de 47,9%, favorecida pela dinâmica
agroindustrial, visto que, segundo o IBGE,
a "ampliação da capacidade de moagem e
o surgimento de novas usinas provocaram
um aumento na área colhida em 33,3%,
provocando a valorização das terras em
várias regiões do País". Entre os principais
itens agrícolas que compõem a pauta de
exportações, ocorreu queda somente na
produção de laranja, cuja área colhida foi
reduzida em 37% devido a restrições do
mercado externo e a doenças.

Dentre os produtos campeões do
consumo interno, o aumento da produção
do feijão (50%) e do arroz (17,4%) se deu
basicamente graças à elevação da produti-
vidade, pois as áreas colhidas dessas cul-
turas aumentaram pouco (6,3% do feijão)
ou diminuíram (-18,8% do arroz).

A pecuária — que também contri-
bui fortemente para as exportações —,
presente em 44% do total dos estabe-
lecimentos, foi a principal atividade
econômica encontrada pelos pesquisa-
dores do IBGE. Em 2006, o rebanho
bovino brasileiro atingiu 171,6 milhões
de cabeças, 12% a mais do que em
1996. O aumento pode ser atribuído à
alta da produtividade, visto que as áreas
dedicadas a pastagens caíram 10%. A
região Norte foi a maior responsável pela
expansão da pecuária, com incremento
de 14 milhões de cabeças (81%). De
1996 a 2006, a participação do rebanho
bovino da região no total nacional saltou
de 11,3% para 18,3%.

AGRICULTURA FAMILIAR?
Os dados do censo levaram Favareto a
concluir que entre 1996 e 2006 se intensi-
ficou a "consolidação de um setor muito
moderno e competitivo da agropecuária
brasileira, que é o chamado agronegócio".
Ele destaca, porém, que o agronegócio



é formado não só pela produção das
propriedades patronais e pelos grandes
estabelecimentos produtores de commodi-
ties, mas também pela agricultura familiar.
"Entre os que operam em regime de
agricultura familiar existem segmentos
altamente competitivos e integrados ao
mercado e ao agronegócio, como os
que produzem aves e suínos, além do
fumo."

A observação do sociólogo nos con-
duz ao debate sobre o que é agricultura
familiar. Segundo Favareto, muitas vezes
esse conceito se confunde com o de um
modo de produção antagônico à produ-
ção agrária capitalista. Esse antagonismo,
em sua opinião, é ideológico e incorreto
do ponto de vista econômico.

Teixeira também questiona a expres-
são "agricultura familiar", geralmente
usada para classificar a pequena proprie-
dade. "No Brasil, esse termo foi adotado
durante o governo Fernando Henrique
Cardoso como se fosse uma elevação de
status, do ponto de vista capitalista, da
condição de camponês para a de agricul-
tor de mercado", diz. "As políticas para
a agricultura familiar foram concebidas
realmente com esse objetivo: inserir os
setores camponeses suficientemente
competitivos no mercado. Seria o 'agro-
negocinho'."

Mas quem teria se beneficiado mais
com as mudanças ocorridas no campo

Nas regiões com
mais concentração,
é difícil achar
municípios com
melhorias sociais
nesse período intercensitário? A julgar
pelo padrão da expansão da agrope-
cuária e pela manutenção do alto nível
de concentração da terra no País, os
benefícios do aumento da produção, da
produtividade e da valorização comercial
dos produtos parecem não ter sido am-
plamente disseminados.

Favareto, que participa de uma pes-
quisa internacional que avalia os determi-
nantes do desenvolvimento rural, dá uma
pista. Tomando como base os indicadores
municipais, a pesquisa quer identificar as

ALGUNS NÚMEROS DA
AGRICULTURA FAMILIAR Força e fraqueza

Estudo baseado no censo
mostra a importância e as
fragilidades da agricultura
familiar

A pedido do Ministério do De-
senvolvimento Agrário, o IBGE
produz iu , com os dados do
censo realizado em 2006, uma
publicação dedicada à agricul-
tura familiar. Para isso, usou
os critérios da Lei n° 11.326, de
2006, segundo os quais essa
modalidade se define por ter:
área limitada a quatro módulos
fiscais (que varia de 0,5 hecta-
re a mais de 40 hectares, de
acordo com o município); mão
de obra predominantemente da
família; a maior parte da renda
originada de at iv idades agro-
pecuárias do estabelecimento;
e um membro da famí l ia na
direção da produção.
Os 4,3 milhões de estabeleci -
mentos enquadrados na cate-
goria representam 84,4% do
total , mas ocupavam apenas
24,3% da área das proprieda-
des agropecuárias brasileiras.
Das pessoas ocupadas no cam-
po, 74,4% (12,3 milhões) t raba-
lhavam nessas propr iedades.
A participação da agricultura
famil iar na produção agrope-
cuária do país foi a seguinte:
mandioca, 87%; fe i jão, 70%;
milho, 46%; café, 38%; arroz,
34%; leite, 58%; suínos, 59%;
aves, 50%; bovinos, 30%; trigo,
21%.
Apesar desse importante de-
sempenho, a f r a g i l i d a d e de
parte desse grupo transparece
quando se examinam os dados
sobre a renda monetária - qua-
se um terço dos agr icu l tores
familiares declarou não ter obti-
do receita no ano de 2006. Isso
talvez indique a permanência da
produção de subsistência e do
autoconsumo. Ainda assim, o
conjunto da agricultura familiar
respondeu por 38% de toda a
recei ta dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros.

regiões que conseguiram, nos anos 1990,
diminuir, simultaneamente, a pobreza, a
desigualdade e aumentar a renda de sua
população. Segundo ele, naquela década,
embora tenha ocorrido uma redução
geral da pobreza no País, houve também
aumento da desigualdade e estagnação
da renda. "Estamos percebendo que,
nas regiões onde há maior concentração
fundiária, como no Centro-Oeste e nas
franjas da Amazônia, onde a soja vem
avançando sobre o cerrado, tem sido mais
difícil encontrar municípios que tiveram
esse êxito", diz.

"Nesse modelo de agricultura con-
siderado moderno, que tem muito de
predatório, seja pela introdução da mo-
nocultura com a perda da biodiversidade,
seja pela transformação da floresta e do
cerrado em pasto, não há nem sequer
inclusão por meio do trabalho assala-
riado. Suas culturas típicas usam pouca
mão de obra", diz. Utilizando a relação
entre trabalhador empregado e área em
hectares, Favareto menciona os exemplos
da pecuária extensiva, em que, segundo a
Fundação Seade, o índice é de l emprega-
do para 350 hectares, da soja, de um para
200, e da cana-de-açúcar, de um para 100.
"Os ciados ainda estão sendo tratados,
mas podemos concluir que o impacto da
agricultura sobre uma região é mais posi-
tivo onde a estrutura produtiva, incluindo
o setor agrícola, é menos concentrada e
mais diversificada" •

Text Box
Fonte: Retrato do Brasil, São Paulo, n. 29, p. 9-12, dez. 2009.




