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Herança de Caio Prado Jr.

04 – 11 – 00

[ Questão agrária brasileira analisada há 40 anos pelo intelectual continua a mesma: a pobreza rural ]

[ É triste ver que perdurou a “sutil e insidiosa oposição à reforma agrária” ]

Nos próximos dias será relançado o livro A Questão Agrária, que reúne os ensaios de Caio Prado Jr.

publicados pela Revista Brasiliense nos quatro anos que precederam o golpe militar e os dois decênios de

ditadura. Muita gente se perguntará se o autor - falecido há exatos dez anos - teria concordado em

republicá-los na aurora do século 21. Haverá nessas reflexões alguma coisa que não esteja obsoleta quarenta

anos depois?

Infelizmente sim. É chocante a atualidade dos principais artigos. Basta que se compare sua análise do

Recenseamento de 1950, com as conclusões que se pode extrair do último Censo Agropecuário, de 1995/6.

No Brasil foi a grande exploração agromercantil, de base territorial necessariamente extensa, que figurou no

centro das atividades rurais na generalidade de suas regiões e zonas geoeconômicas. E foi em função desse

“setor principal” que se constituiu, se manteve, e evoluiu o outro “setor secundário” das atividades rurais.

Esse último setor, diz Caio Prado Jr., se apresenta em duas formas: (i) incluído nos grandes domínios,

constituindo aí atividade suplementar e marginal dos trabalhadores empregados na grande exploração; e (ii)

constituindo atividade autônoma de pequenos produtores que trabalham por conta própria em terras suas ou

arrendadas.

A ênfase do autor nesse caráter bimodal da estrutura agrária brasileira revela um flagrante contraste com o

que ocorreu em todos os países hoje considerados desenvolvidos. Mas não se deve entender essa divisão

em dois “setores” como trivial dualismo estático. Afinal, um dos principais méritos da contribuição de Caio

Prado Jr. foi justamente chamar a atenção para o fato de que a amplitude e significado do dito “setor

secundário” é função inversa da maior ou menor expressão econômica, comercial e financeira da grande

exploração local e próxima. Isto é, diz o autor, o setor secundário amplia-se ou reduz à medida 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.

Olhando para o instantâneo de 1950, Caio Prado Jr. ressaltava que o “setor principal”, da grande

exploração, detinha 75% da área total e dispunha de cinco milhões de trabalhadores rurais, entre

assalariados e parceiros, empregados a serviço alheio. O “setor secundário” era formado por grande parte

desses trabalhadores residentes em grandes fazendas, mais uma infinidade de famílias que tocavam pequenos
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e médios estabelecimentos, amontoando-se no quarto restante da área total, e ocupando quase sempre as

manchas de solo de pior qualidade.

O instantâneo tirado em 1995/6 mostrou que 785 mil estabelecimentos patronais do “setor principal”

ocupavam 63% da área total e dispunham de quatro milhões de trabalhadores. O “setor secundário” era

formado pela diminuta parte desses empregados que ainda residiam em grandes fazendas, mais 13 milhões

de pessoas que viviam em 4 milhões de pequenos e médios estabelecimentos, amontoando-se nos restantes

37% da área total.

Ou seja, no final do milênio o essencial da estrutura agrária brasileira continua a ser o bimodalismo

engendrado pelos “velhos padrões do passado colonial”. Durante a segunda metade do século XX, saltou de

50% para quase 80% a participação dos urbanos na população total, e nem todos os que continuam a fazer

parte da minoria rural são dependentes de atividades agropecuárias para sobreviver, como ocorria em 1950.

Mas apesar dessa verdadeira reviravolta, quase não se alterou a distribuição dos recursos naturais e

humanos entre os tais dois “setores”. Tanto os peões das grandes fazendas quanto três quartos dos

agricultores familiares permanecem nessa “deplorável situação de miséria material e moral”, que, segundo

Caio Prado Jr., é o cerne da questão agrária brasileira.

O essencial da pesquisa de Caio Prado Jr. é sua conclusão de que somente uma política que efetivamente

reduza a concentração da propriedade agrária pode alterar tão odioso panorama. Isso não pode ocorrer, diz

ele, se a política agrária se limitar à desapropriação de latifúndios ditos “improdutivos”. Menos ainda se a

necessidade de “amparo ao pequeno proprietário e produtor” for usada como um subterfúgio para evitar a

transferência de terras de boa qualidade do “setor principal” para o “setor secundário”. Para Caio Prado Jr.,

esse tipo de argumentação mal esconde uma “sutil e insidiosa oposição à reforma agrária”.

Que se aceite ou não essa tese, é muito triste constatar que foi justamente a “sutil e insidiosa oposição à

reforma agrária” que acabou predominando nos quinze anos pós-ditadura, fazendo com que a questão

agrária brasileira permaneça exatamente a mesma: a pobreza rural. Até agora a sociedade brasileira mostrou-

se incapaz de acabar com a deplorável situação de miséria material e moral que continua a dominar sua

ruralidade. Ainda não somos merecedores da herança intelectual deixada por Caio Prado Jr.


