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1 -Introdução 

O presente trabalho tem buscado discutir a questão agrária em Mato 

Grosso, para entender a gênese do MST no estado. A partir deste enfoque discutiu-se a 

manutenção ou extinção dos agricultores familiares/camponeses, sendo esta categoria de 

produção e o espaço em que está inserido, o objeto de nossa análise. Os procedimentos 

adotados para o desenvolvimento desta pesquisa, estão embasados em leitura de autores 

das obras seminais da questão agrária, dentre eles, Karl Kautsky (1968), V. I. Lênin (1985) 

, Teodor Shanin (1980) e Alexander Chayanov(1974). Lênin e Kautsky previram o 

desaparecimento do campesinato com o avanço do capitalismo. Por outro lado, Shanin e 

Chayanov elaboraram seus pensamentos para provar que o capitalismo no bojo de sua 

contradição permite a recriação do campesinato. 

Estes pensadores influenciaram os clássicos da questão agrária no 

Brasil. Entretanto, a ciência não se constrói sobre o que os autores estão afirmando; assim 

sendo, temos como objetivo entender a evolução da produção agrária no interior do 

pensamento geográfico brasileiro. A revisão desta literatura, tem contribuído para a 

construção de um aporte teórico e metodológico que nos permita entender a questão em 

estudo. 

2- Procedimentos Metodológicos 

 Este trabalho está sendo desenvolvido a luz do materialismo dialético, que 

considera os fenômenos materiais como processos, além da consciência que pode ser um 

instrumento de ação. A dialética do materialismo histórico está na contradição da realidade 

dos fatos, através do movimento da tese e a sua contradição que é a antítese, e por final a 

síntese que será uma nova idéia. 

 Assim, no capitalismo, a dialética pode ser compreendida pelo movimento da luta de 

classes e para Marx temos três classes bem definidas. E a contradição do capital permite a 

reprodução da classe menos favorecida. Trivinõs(1987), aponta que o materialismo dialético 

se tornou original ao enfatizar a prática social como critério de verdade. Assim, as verdades 

científicas são graus de conhecimento, limitados pela história, mas “este relativismo não 

                                                 
1 Parte da Tese desenvolvida sob a orientação do Prof.º Dr. Bernardo Mançano Fernandes. 
2 Doutoranda em Geografia no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP – Campus de 
Presidente Prudente e Prof.ª contratada da UNEMAT – Campus de Cáceres-MT. 
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significa reconhecer a incapacidade do ser humano chegar a possuir a verdade” Trivinõs 

(1987 , p. 51). 

  De acordo com Trivinõs (1987), uma pesquisa na linha dialética deve primeiro contemplar o 

fenômeno, através da percepção, sensações e representações. Depois se prossegue com a 

análise do fenômeno, fazendo isto através do espaço e do tempo. Determinando a 

estatística, a amostragem que possa ser representativa da realidade do fenômeno. E por 

final, a realidade concreta do fenômeno, realizando estudos das informações, observações e 

experimentos. 

  Esta pesquisa vem sendo desenvolvida através de leituras bibliográficas e pesquisas de 

campo em Assentamentos Rurais de Mato Grosso. 

3- Marx e análise da agricultura sob o capitalismo 

O objetivo aqui é discutir as teorias dos clássicos, tentando contrapô-las e 

principalmente evidenciar que a teoria do camponês está vivo mesmo na sociedade 

capitalista global atual e não está ultrapassada como muitos têm tentado demostrar. 

  Marx, escreveu o seu tratado de economia política na Inglaterra, logo após o momento 

histórico em que o campesinato era obrigada a sair da terra, com o advento do cercamento 

das terras onde esta categoria produzia para a sua sobrevivência, sendo obrigados a se 

dirigir para as cidades em busca de trabalho no interior das fábricas. 

   Para Marx, o campesinato seria tragado, extinto pelo capitalismo cujo objetivo 

é a obtenção de maior lucro. O que diria então Marx nos dias atuais, com a globalização da 

economia, onde o que predomina é o agronegócio! Mas o momento e a realidade em que 

Marx vivia era outra, mas pensar a Inglaterra do século XVIII, que na verdade vivia grandes 

transformações em detrimento da Revolução Industrial, que implicou em mudanças 

universais. E o que o mundo vive hoje também é uma nova Revolução, principalmente na 

agricultura, através do agronegócio e da transgenia. 

   Por isso, Marx apontou que o camponês deveria investir o seu capital na 

compra de terra, para poder se apropriar do resultado do seu trabalho, uma vez que “a 

posse da terra é condição para o trabalhador apropriar-se do produto do trabalho próprio 

(...)” (1991; p. 924). O autor ainda reforça esta idéia, quando considera que “a propriedade 

da terra é tão necessária para o pleno desenvolvimento desse modo de exploração quanto a 

propriedade do instrumental, para o livre desenvolvimento do artesanato”. (1991; p. 924). 

Para Marx (1991), a expansão capitalista e as suas conseqüências levam ao extermínio da, 

   indústria camponesa doméstica, complemento normal dela, em virtude do 

desenvolvimento da grande indústria; empobrecimento progressivo e 
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esgotamento do solo submetido a esse tipo de agricultura; usurpação 

pelos grandes proprietários de terra da propriedade comum que por 

toda parte constituí o segundo complemento da economia parcelaria, 

sem o qual não lhe é possível à criação de gado; concorrência da 

agricultura em grande escala da empresa capitalista ou das 

plantações coloniais. Adicionem-se a essas causas os melhoramentos 

introduzidos na agricultura que contribuem para baixar os preços dos 

produtos agrícolas ou exigem desembolsos maiores e condições 

materiais de produção mais avultadas. É o que se deu na primeira 

metade do século XVIII na Inglaterra. (1991; p. 924-925). 

   Um dos aspectos a ressaltar da análise Marx é o trabalho que é apropriado pelo 

capital, pois é como se fosse uma força do capital e não do trabalhador. O desenvolvimento 

capitalista, ocorre de forma desigual e contraditória, sendo que esta contradição, permite a 

reprodução de trabalhadores rurais descapitalizada mas também de onde se é possível 

extrair a renda da terra e a mais valia, possível pois, a relação capitalista de produção se 

baseia numa troca desigual entre o capital e o trabalho. Sendo o capital a soma do trabalho 

não pago que Marx chamou de mais-valia e que é o que motiva o capitalista em investir na 

produção capitalista no campo. Mas o capital abre espaços na sua contradição para o 

camponês se reproduza, por isso a sua desintegração nesta sociedade é discutível.  Marx 

(1997), ao analisar a situação política, social e econômica no período em que a França era 

governada pela dinastia dos Bonaparte, considerou que este representava a classe mais 

numerosa e justamente formada pelos camponeses. Para Marx (1997, p. 127), “o eleito do 

campesinato não é o Bonaparte que se curvou ao Parlamento burguês que o dissolveu”. 

Este autor, aponta que o campesinato era uma massa conduzida, contribuindo com todas as 

arbitrariedades com a elite governamental. 

Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos 

membros vivem em condições semelhantes mas sem 

estabelecerem relações multiformes entre si. Seu modo de produção 

os isola uns dos outros, em vez de criar entre eles um intercâmbio 

mútuo. Esse isolamento é agravado pelo mau sistema de 

comunicações existente na França e pela pobreza dos camponeses. 

Seu campo de produção, a pequena propriedade, não permite 

qualquer divisão do trabalho para o cultivo, nenhuma aplicação de 

métodos científicos e, portanto, nenhuma diversidade de 

desenvolvimento, nenhuma variedade de talento, nenhuma riqueza 

de relações sociais. Cada família camponesa é quase auto-

suficiente; ela própria produz inteiramente, a maior parte do que 
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consome, adquirindo assim os meios de subsistência mais através 

de trocas com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade. 

Uma pequena propriedade, um camponês e sua família; ao lado 

deles outra pequena propriedade, outro camponês e outra família. 

Alguma dezena delas constituem uma aldeia, e algumas dezenas de 

aldeias constituem um departamento. A grande massa da nação 

francesa é assim, formada pela simples adição de grandezas 

homólogas, da mesma maneira que batatas em um saco 

constituem um saco de batatas. Na medida em que milhões de 

famílias camponesas vivem em condições econômicas que as 

separam umas das outras classes da sociedade, estes milhões 

constituem uma classe. (grifo nosso) Marx (1997, p. 127). 

 A leitura deste livro de Marx (1997), O dezoito Brumário de Luís Bonaparte, onde ele 

chama os camponeses de saco de batatas, levou muitos estudiosos a absolutização das 

idéias, apontando que Marx não reconhecia o camponês, ou que este autor não escreveu 

sobre os camponeses, mas ainda, não fazendo a leitura histórica e o momento em que Marx 

escreveu isto. Tudo isso, expõe conflitos nos métodos de interpretação. 

Marx, aponta os camponeses como classe quando estes desenvolvem 

vínculos, como organização política. Assim, não sendo classe, não conseguem se organizar 

e lutar por seus interesses, discordamos do autor, pois mesmo sem uma organização sólida 

é possível sim, lutar por interesses comuns, e o exemplo disso é que hoje no Brasil existem 

vários movimentos sociais de luta pela terra e muitos deles não tem ligação entre si, 

entretanto, os motivos pelos quais lutam são semelhantes. 

Porém, em relação à crítica que Marx (1997), faz ao campesinato, ele 

mesmo adverte, que a dinastia de Bonaparte representa não o camponês revolucionário, 

mas o conservador que fica em sua unidade de produção não tendo a oportunidade de 

contato com um mundo exterior. 

 É preciso que fique bem claro. A dinastia de Bonaparte representa não o 

camponês revolucionário, mas o conservador; não o camponês que 

luta para escapar as condições de sua existência social, a pequena 

propriedade, mas antes o camponês que quer consolidar sua 

propriedade; não a população rural que, ligada à das cidades, quer 

derrubar a velha ordem de coisas por meio de seus próprios 

esforços, mas, pelo contrário, aqueles que, presos por essa velha 

ordem em um isolamento embrutecedor, querem ver-se a si próprios 

e suas propriedades salvos e beneficiados pelo fantasma do 
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império. Bonaparte representa não o esclarecimento, mas a 

superstição do camponês; (...).Marx (1997, p. 129). 

Esse camponês conservador de que Marx, fala é o camponês que não 

tem contato com as idéias revolucionárias e portanto sua visão de mundo é muito restrita. 

Com a extinção da propriedade privada dirigida por seu proprietário e com o trabalho 

familiar, abre espaço apenas para duas classes, capitalistas e vendedores da mão-de-

obra, dissolvendo assim o estabelecimento rural familiar 

   

     

4 - Karl Kautsky e Lênin: A continuidade do pensamento de Marx. 

 A leitura das obras seminais da questão agrária como: A questão agrária, de Karl 

Kautsky, foi escrito em 1880, logo após grande discussão oriunda em torno da social-

democracia alemã a respeito da posição que este partido deveria tomar em relação aos 

camponeses e a evolução da agricultura moderna. E que só foi apresentado ao público 

alemão em 1898. Nesta obra Karl Kautsky expõe uma análise profunda em torno da questão 

agrária e as leis do desenvolvimento da agricultura, segundo a doutrina de Marx que estão 

no Capital e nas teorias sobre a mais valia. Esta obra mesmo sendo do final do século XIX 

apresenta os principais elementos que compõe a questão agrária. Porém, o autor aponta 

que a questão agrária só tem jeito no socialismo. 

 Karl Kautsky (1854-1938), representou o papel de teórico marxista, discípulo 

de Engels e legatário de Karl Marx. 

 Foi a contragosto que me tornei marxista. Mas então, como mais tarde, todas 

as vezes que numa questão fundamental as dúvidas me assaltavam, 

eu sempre acabava por verificar que o erro era meu, e não de meus 

mestres, pois um estudo aprofundado da matéria me forçava a 

reconhecer a justeza do seu ponto de vista. Eis como cada novo 

exame, cada tentativa de revisão só me conduziam a uma confiança 

maior, a uma adesão mais forte à doutrina cuja difusão e cuja 

aplicação se tornaram à finalidade de minha vida. Kautsky (1968, p. 

19). 

Assim, Kautsky (1968) adotou os princípios básicos da teoria marxista do 

valor e da renda da terra para sua análise, acabou sendo renegado pela Revolução Russa 

empreendida pelos bolcheviques em 07 de novembro de 1917. Pois, Kautsky, havia se 

posicionado contra a tomada do poder pelos bolcheviques. Luta esta que havia começado 
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em 1914, quando Lênin e os bolcheviques russos e a ala esquerda da social-democracia 

alemã através de Rosa Luxemburg, divergiram de Kautsky, que era Chefe na II Internacional 

a respeito de como este autor conceituou o imperialismo e a posição diante da Guerra 

Mundial, por isso foi renegado da Revolução proletária. 

É inegável o valor do trabalho deste autor, só que sua análise ocorre à partir 

de estudos do desenvolvimento capitalista no campo, na Inglaterra e Alemanha, e apresenta 

estudo da subordinação do camponês ao capital. Para Kautsky, os camponeses ao 

perderem suas terras para a grande propriedade, perdem também a sua identidade e seus 

valores, o autor nega assim as contradições do capital e adverte que “deve-se pesquisar se 

e como o capital se apodera da agricultura, revolucionado-a subvertendo as antigas formas 

de produção e de propriedade, criando a necessidade de novas formas”. Kautsky (1968, p. 

24). 

Os populistas discordavam de Kautsky pois defendiam a superioridade dos 

camponeses no início do século na Rússia, tanto do ponto de vista econômico como 

também apresentava possibilidades para a construção do socialismo. O autor aponta então 

que no Capital de Marx as análises estão voltadas a capitalistas e proletários, mas no 18 

Brumário, os camponeses, são estudados como uma classe intermediária, que Kautsky 

considera como, 

 (...) a classe dos camponeses que constituía, ainda há pouco tempo, a parte 

mais considerável da população de nossos Estados, sempre 

preocupou, ao mais alto ponto, os partidos democráticos e 

revolucionários das cidades, o camponês era um ser misteriosos, 

estranho, às vezes mesmo muito inquietante. (1968, p. 22). 

 

Kautsky (1968), ao comparar a produção capitalista no campo e na cidade 

adverte, que a agricultura não se desenvolve segundo o mesmo processo da indústria. 

 Com isto, Kautsky (1968), nos demonstra que existem semelhanças e, mais 

que isto, existe uma relação entre campo e cidade. Outro ponto a ser destacado é a 

pretensão que o capital tem de subordinar a produção no campo a seus moldes. Mesmo 

que impossível pois a agricultura, como aponta o autor, segue Leis próprias e, em muito, o 

capital já conseguiu alterar essa Lei com o uso indiscriminado de hormônios, fertilizantes, 

agrotóxicos, etc. O autor aponta que, 

 A família do camponês da Idade Média constituía uma sociedade econômica 

bastando-se inteiramente, ou quase inteiramente, a si mesma, uma 

sociedade que não apenas produzia os seus gêneros alimentícios, 
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mas também constituía a sua casa, os seus móveis e utensílios 

domésticos; fabricava mesmo a maior parte das ferramentas 

grosseiras com que curtia peles, preparava o linho e a lã, 

confeccionava as suas roupas, etc. O camponês ia certamente ao 

mercado, mas unicamente para vender o sobejo do que produzia, e 

apenas comprava o supérfluo, exceto o ferro que empregava aliás na 

quantidade possível. Do resultado do mercado poderiam depender a 

sua abastança o luxo, mas nunca a sua existência. Kautsky (1968, p. 

25). 

   Esse camponês, de que trata Kautsky, de fato quase inexiste nos dias atuais. Mas como ele 

mesmo aponta. “A questão de se saber se a grande ou a pequena propriedade territorial é 

a mais vantajosa preocupa os economistas há mais de um século, e ainda não se 

vislumbra o fim do debate” . Kautsky (1968, p. 23). 

Há muitas teses atualmente que procuram demonstrar, a viabilidade da 

grande e da pequena produção. Muitos autores, por exemplo defendem a grande 

propriedade, pois para estes não existe mais o latifúndio no Brasil e sim propriedades 

modernas, com altos índices de produtividade e gerando muito emprego e renda para o 

país, sendo as pequenas propriedades nesta linha de pensamento inviáveis e que a 

necessidade da reforma agrária é uma farsa. Mas mesmo com os debates dos marxistas 

em torno desta questão, não se tem obtido respostas eficientes, pois a teoria marxista do 

sistema de produção capitalista não consiste simplesmente em reduzir a evolução deste à 

fórmula que explique o desaparecimento da pequena exploração diante da grande. 

 Já Lênin, entre os anos de 1896 e 1899 escreveu o desenvolvimento do 

capitalismo na Rússia, sendo que a primeira edição foi publicado em março de 1899. Lênin 

já é mais otimista que Kautsky, pois a partir do desenvolvimento capitalista sobre as classes 

sociais, abre possibilidades para o socialismo, Lênin utiliza-se de dados dos censos dos 

EUA, para comprovar as Leis Gerais do desenvolvimento capitalista na agricultura. Lênin 

divergia dos populistas na interpretação teórica sobre o grau de autonomia da produção 

camponesa. Os populistas como Chayanov, defendiam a supremacia do campesinato na 

Rússia no início do século XX, pela sua eficiência econômica e quanto as possibilidades que 

esta obra apresentava à construção do socialismo. 

 Estas duas obras, são de relevante importância para se entender a questão 

agrária e surge a partir dos escritos de Marx permitindo a análise da agricultura sob o modo 

capitalista de produção. Portanto, se constitui em um marco para a análise da transformação 

do setor agrícola e sem dúvida, ainda hoje continua influenciando muitos pensadores 

principalmente no Brasil. 
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Entre estes pensadores está Veiga (1991,1994) e Abramovay (1998), que são 

enfáticos ao afirmar que o campesinato é uma categoria, que foi destruída pelo capitalismo 

e difundiu no Brasil um Paradigma da questão agrária, impondo a sociedade à categoria 

Agricultor Familiar, que não traz consigo nenhum compromisso social e teórico que a 

categoria camponesa possui, como aponta Neves (2001) e Fernandes (2003). Para 

Fernandes, o camponês é tido “como um estorvo para os que vêem sua integração, porque 

o camponês desenvolve, também, a luta contra o capital” (2003, p.08). Destacamos que o 

agricultor familiar e o camponês na nossa visão, enquanto sujeito, é a mesma coisa, mas 

existe uma diferença do ponto de vista político, pois o camponês desenvolve a luta pela 

terra, existindo também a luta pela Reforma agrária e de forma alguma podemos chamá-los 

de atrasados ou reacionário. 

5- Chayanov e Shanin: Algumas divergências em relação ao pensamento Marxista. 

Alexander Chayanov vai por outra linha de pensamento defendendo a 

existência do camponês e diverge assim de Kautsky e Lênin. Chayanov, tornou-se ministro 

da agricultura de Lênin até 1929, e foi fuzilado por Stálin. O trabalho La organizacion de la 

unidad econômica campesina, de Chayanov, é da primeira década do século XX, e nos 

remete para uma outra abordagem da manutenção do campesinato. Chayanov, diferente de 

Lênin era um agrônomo que conhecia o campo e fazia parte da escola “organização da 

produção” e estava do lado dos camponeses e isto custou-lhe a vida. Chayanov, foi um dos 

últimos teóricos populistas, defendia a idéia de autonomia e viabilidade do campesinato que 

não pode ser examinada pela interpretação marxista, pelas Leis do valor, pois para ele o 

campesinato possue uma peculiar estrutura organizacional, com o desenvolvimento do 

trabalho familiar com requisitos diferentes da empresa capitalista. 

Chayanov, foi um interlocutor da escola autríaco-alemã e crítico da 

perspectiva marxista de seu tempo. São seguidores de Chayanov, Galeski e Tepicht, e tem 

inspirado o estudo do campesinato no Brasil. 

De 1890, passando pela Revolução Russa e as medidas de coletivização na 

década de 1930, estabeleceu-se debate sobre a questão agrária Russa, suplantando o 

papel da terra e sua adequação para a passagem ao socialismo mas também as dimensões 

da disponibilidade de recursos econômicos e técnicos e é baseado nessas dimensões que 

pautava a escola chayanovista. A questão de uma melhor classificação e seleção de 

sementes, mecanização uso de fertilizantes, rotação de culturas e formas cooperativas de 

comercialização aparecem associada a prática dos camponeses. 

A economia camponesa segundo a escola chayanovista não é tipicamente 

capitalista, não podendo determinar os custos de produção pela ausência da categoria 

salário. O campesinato se utiliza da força de trabalho da família e a retribuição por isso se 
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configura por meio de bens e serviços. E é no estudo destas questões que desde 1911 até 

sua morte Chayanov se debruçou, baseando em dados dos escritórios de representação 

Zemtvos. 

Chayanov, demonstra que é impossível mensurar monetariamente o valor do 

trabalho da família camponesa e que este cálculo depende da perspectiva dos produtores. 

Para Marx a economia mercantil sob a fórmula Mercadoria- Dinheiro- Mercadoria para 

atender suas necessidades significava, 

 [...] la motivación de la actividad económica del campesino no como la de un 

empresario que como resultado de la inversión de su capital recibe la 

diferencia entre el ingreso bruto y los gastos generales de producción 

sino más bien como la motivación del obrero por un peculiar sistema 

de salario a destajo que le permite determinar pos sí mismo el tiempo 

y la intensidad de su trabajo. Chayanov ( 1974, p. 33). 

A Tese de Chayanov, aqui é demonstrar que a atividade econômica dos 

camponeses não é como de um empresário que como resultado de seus investimentos 

recebe a diferença entre o ingresso bruto e os gastos gerais de produção. 

 Chayanov, aponta que após o trabalho de Lênin sobre a agricultura 

americana, pode-se observar que não é preciso esperar que o desenvolvimento capitalista e 

a concentração acelerem a criação de latifúndios. Pois, era de esperar que o capitalismo 

comercial e financeiro estabelecesse uma ditadura econômica sobre os mais diversos 

setores da agricultura, mas com relação a produção compostas de empresas familiares de 

exploração em pequena escala, sujeita a sua organização interna a leis do balanço entre 

trabalho e consumo. 

   Nesse sentido, o caráter familiar é um dos fatores principais da organização camponesa. Assim, a 

mão-de-obra familiar é o elemento organizativo de qualquer processo de produção. “[...] 

debemos reconocer que la mano de obra es el elemento técnicamente organizativo de 

cualquier proceso de producción” Chayanov (1974, p. 47). 

   Para o autor, a exploração da propriedade e o volume de atividade dependem da quantidade de 

trabalho que pode proporcionar esta força de trabalho utilizada com a máxima intensidade. 

   Por lo tanto es absolutamente esencial estudiar el trabajo de la família tan exhaustivamente com 

sea posible y estabelecer los elementos de que se compone y la base 

sobre la que desarrola su actividad económica, antes de encarar 

cualquier problema acerca de la unidad de explotación doméstica. 

Chayanov ( 1974, p. 48). 
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   O conceito de família camponesa implica as pessoas que comem na mesma mesa e da mesma 

panela, e não necessariamente por vínculos biológicos. [...] para el campesino el concepto 

de la familia incluye a las personas que comen siempre en la misma mesa o que han 

comido de la misma olla. Chayanov (1974, p. 48). Este autor aponta também que para 

compreender as Leis básicas da composição familiar se considera ao todo seu 

desenvolvimento desde o nascimento até a morte. A família é mais um fenômeno 

econômico do que biológico. 

 Debemos tratar de explicar como se modifica la relación entre la fuerza de 

trabajo y las necesidades de consumo al ir desarrollándose la familia, 

y hasta qué punto es posible, en diferentes fases de su desarrollo, 

aplicar el principio de la cooperación compleja, ya que precisamente 

estos elementos de su carácter los que importan en la organización de 

su actividad económica. Chayanov (1974, p. 54). 

Assim, as necesidades estão relacionadas com o tamanho da familia, “[...] las 

formas de actividad económica de la familia, tanto en la agricultura como en la totalidad de 

las actividades artesanales y comerciales” Chayanov ( p.1974, 56). 

Assim, para o autor a atividade econômica não se resume a produção da terra 

mas também as atividades artesanais, o autor aponta também que a produção familiar tem 

relação com a quantidade de terra. O tamanho da família determina também o volume de 

atividades agrícola. Assim como o grau da atividade agrícola determina a composição 

familiar. “em otras palavras, el campesino se provel de uma família de acuerdo com su 

seguridade material” Chayanov (1974, p. 61). 

Chayanov, aponta algumas questões que permitem acessar o conhecimento 

da natureza da unidade econômica camponesa. Sendo elas: - até que ponto são úteis estes 

trabalhadores? – Qual a parte do tempo potencial de trabalho se utiliza realmente? – Qual é 

a intensidade de seu trabalho e o grau de auto exploração? – com que meios técnicos de 

produção ingressa à força de trabalho ao processo de produção? 

Também existe na unidade camponesa o balanço entre trabalho e consumo, 

que é diferente em uma unidade capitalista que tem como objetivo o lucro, na unidade 

camponesa a intenção é sempre a produção para sustentar as necessidades da família. 

 En este trabajo, en el que investigamos la organización interna de la unidad 

económica campesina, no podemos tratar las condiciones que 

determinan el nivel de productividad del trabajo puesto que no 

dependen tanto de factores propios de la unidad de explotación como 
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de factores económicos generales que afectan la existencia misma de 

la explotación. Chayanov ( 1974, p. 73). 

Chayanov, introduz aqui o conceito de auto exploração, onde se leva em 

consideração a penosidade do trabalho em estreita relação com as suas necessidades. “el 

grado de intensidad o medida de la auto explotación de la fuerza de trabajo campesina” 

Chayanov (1974, p. 73). Aquí Chayanov, apresenta o limite da exploração, ou mesmo a 

relação que se estabelece entre o grau de auto exploração. “el volumen de la actividad de la 

família depende totalmente del número de consumidores y de ninguna manera del número 

de trabajadores” Chayanov (1974, p. 81). 

 Abramovay (1998), diz que é comum a compreensão no pensamento de 

Chayanov, de um certo isolamento do camponês sem passar pelo mercado, no entanto o 

autor deixa claro que entre as atividades realizadas pela família camponesa está as 

atividades artesanais e de mercado, sendo a questão fundamental na fórmula ligada ao 

mercado, como Marx bem apontou M- D- M , esta relação só se efetiva para a troca do 

produto produzido por dinheiro para que este possa trocar por produtos que ele não 

consegue produzir. Abramovay (1998), insiste em dizer, que o camponês enquanto produtor 

de mercadoria com a finalidade de trocas mercantis lhe conduz ao desaparecimento ou a 

pertencer a uma das duas classes: burguesa ou proletário. 

Chayanov, respondeu as críticas recebidas em relação ao vínculo que o 

camponês mantém com o mercado, pois ao que parece para alguns críticos esta relação é 

capitalista. Chayanov, rebate dizendo “Em algun sentido esto pued ser correcto, puesto que 

el término capitalismo está excesivamente cargado de significado y puede abarcar los 

fenómenos más dispares. No obstante, es esencial recordar que lo principal de nuestro 

análises no es la economía nacional sino la de caráter privado, y necesitábamos un aparato 

conceptual específico para separar las empresas familiares de las que están basados en el 

trabajo asalariado. 

 Já Teodor Shanin(1980), afirmou que se os camponeses continuam existindo nos 

dias de hoje é provável que continuem a existir por muito tempo. Assim a visão marxista nos 

remete para a contradição do capital. Pois os motivos que lhes permitem a reprodução são 

maiores do que os levam à extinção. Nesse sentido, Moura (1988), aponta que se pode falar 

em recriação, redefinição e até diversificação do campesinato do que em extinção. 

  O mesmo camponês expressa um papel contraditório pois ao resistirem, o 

capitalismo que não os extingue. Pensamos que o capitalismo não dá conta de absorver 

toda a massa de produtores, assim a manutenção do campesinato remete também as 

políticas compensatórias do próprio Estado Nacional e por que não o governo Federal que 
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ao invés de distribuir cartão para que famílias carentes adquiram alimentos para sua 

sobrevivência, implemente políticas que lhes permitam produzir os seus próprios alimentos. 

 

6- Características do camponês: 

A terra da família camponesa tem um valor além do econômico, pois representa um 

patrimônio familiar, onde a casa dos pais se transforma numa base territorial, como aponta 

Graziano da Silva (2001), onde se acolhe parente e amigo e que se torna “um ponto de 

refúgio nas crises, especialmente do desemprego, além de permanecer como alternativa de 

retorno para a velhice” (2001, p. 43). 

  Para Moura (1988), a busca das representações e práticas sociais, de forma que a 

essência e o sentido delas não sejam deturpados pela visão do pesquisador incluindo-se 

aqui o método científico. “o campesinato que oferece a possibilidade de observação de uma 

realidade interna de sua existência social” (1988, p.07). 

 Na visão marxista o que desperta tanto interesse? É o fato de o camponês possuir 

terra e na sociedade, não deter capital. Há ainda o fato do camponês se utilizar mão de obra 

familiar e não remunerá-los, numa sociedade burguesa onde o tempo é cronometrado e 

significa dinheiro. Mas o ponto central de nossas argumentações está no fato do camponês 

ter uma visão de sociedade diferente, por exemplo, da agricultura familiar, procurando lutar 

por formas culturais e próprias de organização. 

  O camponês é aquele que vive na terra, planta, colhe o alimento que vai para sua 

mesa e para o mercado a qual vende e compra o que não produz na sua propriedade (M-D-

M). O camponês conhece a terra e portanto a natureza. 

  A céu aberto, é um observador dos astros e dos elementos. Sabe de onde sopra o 

vento, quando virá a primeira chuva, que insetos podem ameaçar 

seus cultivos, quantas horas deverão ser dedicadas as 

determinadas tarefas. Seu conhecimento do tempo e do espaço é 

profundo e já existia antes daquilo que convencionamos chamar de 

ciência (Moura; 1988, p. 09). 

  Proprietário de pequenas extensões de terras, onde cultiva com sua família, tendo o 

controle direto sobre a terra onde habita e produz. Assim, distinguimos o camponês do 

agricultor familiar e da pequena produção. Pois, Moura (1988), aponta que o conceito de 

camponês e campesinato possuem vitalidade histórica e teórica quanto empiricamente. O 
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camponês3 é visto na nossa sociedade como o pobre, o coitadinho, sempre de forma 

subalterna e muitas vezes eles próprios se vêem assim. 

  Mesmo Chayanov, que se constitui até hoje num dos maiores estudiosos sobre o 

camponês, também passou a idéia de sofrimento e sacrifício ligados ao trabalho desta 

categoria, nesse sentido, há um esforço incansável por parte de alguns na busca de 

soluções para minimizar este “sofrimento”. 

  Mas, o controle dos meios de produção e do trabalho são características 

fundamentais do campesinato contemporâneo do Brasil. Assim, com a luta pela terra, o 

campesinato tem deflagrado uma luta pela sua recriação. 

  Recriação por que se dá através de processos não lineares dentro de sua 

reconstituição histórica. Atravessa descontinuidades. É uma 

categoria social constitutiva de várias sociedades, e a “estranha 

classe” constitutiva do capitalismo. Traz em si um tempo próprio de 

existência que é dado pelas lógicas internas que estruturam seu 

modo de vida, da mesma maneira que respondem de formas 

variadas à lógica do mercado mais amplo. É como se o campesinato 

vivesse dentro de um processo constante de morte e ressurreição e, 

nesse movimento conseguisse descrever a sua trajetória de sujeitos 

históricos. Castro Oliveira (1998, p. 121). 

    Esta luta pela terra, se constitue em diferenças fundamentais entre o agricultor familiar e o camponês que 

está preocupado com a mudança da sociedade, e isto pode significar muitas vezes a 

mudança do ambiente de morada, se retirando muitas vezes para a terra das possibilidades. 

Considerações Finais 

Estes pensadores influenciaram os clássicos da questão agrária no Brasil, 

como A questão agrária de Prado Jr.(1987), Quatro séculos de latifúndio de 

Guimarães(1989), as obras de Martins, como Os camponeses e política no Brasil (1995) e a 

Modernização dolorosa de Graziano da Silva(1981) e os Camponeses de Moura (1988). 

Entre os pensadores da questão agrária na geografia brasileira destacamos Oliveira (1997a, 

1997b) e Fernandes (2003) assim, estes contribuem com o entendimento da evolução da 

produção agrária no interior do pensamento geográfico brasileiro. 

 Entendemos, o campesinato como a categoria voltada à agricultura mais 

antiga que se tem notícia. Segundo o marxismo ortodoxo, esta categoria estava fadada ao 

desaparecimento, ou melhor dizendo não sobreviveria ao desenvolvimento do capital. De 

                                                 
3 Etimologicamente a palavra camponês vem de campo (campus, no latim). 
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fato o que vemos hoje no campo através da categoria que alguns teóricos e o próprio 

governo denominam de agricultura familiar, sem dúvida, é uma categoria que está 

subordinada ao capital e não é assim que entendemos o campesinato, pois esta categoria é 

mais autônoma e desenvolve a luta pela terra. 

 Por isso, pensamos que a teoria marxista ortodoxa não se confirmou, pois 

continua presente o campesinato e cada vez mais consciente do seu papel junto a 

sociedade. Pois o desenvolvimento do capital, como bem já escreveu Oliveira (1991), 

ocorreu de forma contraditória, sendo que uma das especificidades de suas contradições é 

não extinguir antigas relações não capitalistas, por isso elas são criadas e recriadas. E a 

manutenção dessas antigas relações é útil inclusive ao sistema capitalista que não 

consegue absorver tudo para si, dando margem à reprodução do campesinato. 

 O campesinato persiste ainda que movida de novo sentido, onde o capital e o 

Estado interessam-se por sua permanência e consolidação, só que na verdade o Estado 

não o denomina campesinato e sim agricultura familiar, pois o capital não quer a luta pela 

terra e sim apenas a sua. 

Martins (1995), aponta que o camponês e o latifundiário são palavras 

políticas e que procuram dar uma unidade à luta dos trabalhadores, concordamos com o 

autor, pois quando aponto a existência do campesinato e não agricultura familiar, estamos 

dizendo que existe a luta pela terra, que existe uma vontade de mudança da sociedade, 

quando digo latifúndio e não grande propriedade moderna, estamos dizendo que existe 

grandes propriedades e que não estamos de acordo com o agronegócio, com os 

transgênicos, que dom Pedro Casaldáliga em entrevista recente, apontou que são 

verdadeiras pragas. 
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