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RESUMO 
 
 
Este trabalho objetiva verificar o nível de pobreza e renda dos agricultores familiares do 
sistema agrícola do Vale do Acre, utilizando os dados do Projeto ASPF de 1997, referentes 
aos projetos de assentamento Boa Esperança, Humaitá e Pedro Peixoto.  Apresentamos 
ainda, as discussões mais recentes sobre o assunto no Brasil e no mundo, utilizando dados 
de fontes como o PNUD, Banco Mundial e IPEA. A discussão sobre pobreza no Brasil, 
bem como na agricultura familiar, é realizada desde da colonização até os dias atuais. No 
Acre, essa discussão é tomada a partir da ocupação do território acreano e a expulsão dos 
seringueiros depois da década de 70. 
 
Palavras chaves: pobreza, agricultura familiar, sistema agrícola, Vale do Acre. 
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INTRODUÇÃO 

 

A população mundial chega ao século XXI com um quinto de pessoas em estado de 

pobreza. Esta realidade social tem preocupado governos e sociedade civil e aumentado o 

interesse de estudiosos as respeito do assunto.  

Uma das primeiras pesquisas sobre pobreza foi realizada no final do século XIX. 

Nela, eram consideradas pobres as pessoas que não dispunham de renda sequer para 

garantir a simples manutenção da eficiência física. Desde então, o conceito de pobreza vem 

sendo discutido e ampliado, com inserção de novas necessidades: lazer, saneamento básico, 

saúde, educação, cultura, influência, poder e redução de riscos. 

No Brasil, em 1999, de aproximadamente 170 milhões de brasileiros, cerca de 34% 

viviam em famílias com renda inferior à linha de pobreza e 14% em famílias com renda 

inferior a linha de indigência, correspondendo, a 54 milhões de pobres e 22 milhões de 

indigentes. O elevado número de pobres acompanha o Brasil desde o período colonial, 

quando todos os privilégios eram concedidos as nossas ricas elites e as massas oprimidas 

como índios, negros e camponeses livres viviam sob constante exploração ou sem proteção 

do Estado. 

Quantos aos camponeses brasileiros, em particular, estes eram formados pela 

população pobre e sem-terra do campo. A luta desse povo pelo acesso a terra e a dignidade 

inicia-se quando a primeira forma de latifúndio é instituída no país, pois a Coroa 

Portuguesa doava as sesmarias somente a pessoas ricas e excluía os homens do povo. Desta 

forma, os camponeses viram na invasão a única via para conseguir terra para plantar e 

garantir o sustento de sua família, instituindo, assim, o sistema de posses.  

Quando a agricultura brasileira passa por um processo de modernização a partir 

década de 1970, somente alguns segmentos e regiões foram beneficiados, mais uma vez os 

  
 



 9

pequenos produtores não foram contemplados, causando o aumento das disparidades 

sociais, pobreza, concentração da renda agrícola, e maior fluxo em direção as cidades. 

Mesmo com o violento processo de êxodo rural sofrido pelo Brasil, atualmente a população 

pobre da zona rural é proporcionalmente maior que a urbana, em todas as regiões do país. 

No Acre, a pequena produção familiar também passou por um processo de 

expropriação durante o auge da borracha, por meio do sistema de aviamento e depois, 

durante a primeira metade da década de 70, quando seringalistas falidos passaram a vender 

suas propriedade a preços incrivelmente baixos a compradores do centro-sul, que estavam 

interessados na implantação da pecuária extensiva e na especulação com a terras acreanas, e 

para isso era preciso expulsar os antigos ocupantes das propriedades, ou seja, os 

seringueiros. 

Para amenizar as tensões sociais oriundas desse processo, o governo estadual impôs 

obstáculos a venda e negociações de terras sem registro. Com o mesmo objetivo, criou em 

conjunto com o INCRA, projetos de assentamento dirigido para atender os seringueiros 

expulsos de suas terras, bem como outras famílias sem-terra. 

Portanto, este trabalho objetiva contribuir com a discussão sobre o nível de 

desigualdade e pobreza na agricultura familiar do Vale do Acre, mediante a análise das 

informações cedidas pelo Projeto ASPF. Os dados são resultados da pesquisa realizada pelo 

ASPF, em 1997, nos projetos de assentamento Boa Esperança, Humaitá e Pedro Peixoto, 

localizados nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Sena Madureira e 

Senador Guiomard.  

O trabalho está divido em três capítulos, sendo que no primeiro a discussão é 

realizada abordando a evolução histórica do conceito de pobreza, desde que este era 

vinculado basicamente à fome até o momento em que uma gama de outras necessidades 

ampliaram a noção do conceito. Tratamos também da situação da pobreza global, mediante 

a utilização de publicações de organismos internacionais como o PNUD e Banco Mundial. 

Por fim, abordamos a pobreza no Brasil fazendo uma incursão histórica do período colonial 

até os dias atuais. 

No segundo capítulo, o foco principal compete a agricultura familiar. Nesse sentido, 

mostramos como os camponeses foram motivo de grandes debates a respeito de qual seria o 
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futuro desta categoria com o advento do capitalismo A grande questão colocada era se o 

campesinato resistiria às transformações dos sistemas capitalistas ou iria sucumbir, 

transformando-se em proletários ou capitalistas. No Brasil, a trajetória da pequena 

produção está vinculada diretamente a três fatores, isto é, a grande propriedade, a 

monocultura de exportação e a escravatura. Desta forma, percebe-se que a agricultura 

familiar nunca esteve nas prioridades nacionais e para se consolidar teve que travar muitas 

lutas contra os latifundiários. Tratamos ainda, da ocupação do espaço acreano e de como as 

populações tradicionais foram expropriadas durante e depois do auge da borracha. 

No terceiro e último capítulo apresentamos os dados sobre o Índice de 

Desenvolvimento Municipal do PNUD referentes ao Acre e os dados sobre os projetos de 

assentamentos com destaque para o nível de pobreza, autoconsumo, gastos no mercado e 

concentração de renda. 
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I - POBREZA 

 

1. Introdução 

 

Atualmente, a pobreza é um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade. 

Segundo o Banco Mundial (2001), uma a cada cinco pessoas no mundo é considerada 

pobre por não ter condições de satisfazer as necessidades básicas das quais qualquer ser 

humano precisa para viver. 

Este quadro tem suscitado intensos debates na sociedade civil e em organismos 

nacionais e internacionais a respeito de como a pobreza influencia as diversas dimensões na 

vida de um indivíduo ou de uma família carente e como um fenômeno antes associado 

apenas à fome assumiu caráter muito mais complexo. Nesse sentido, este capítulo visa 

contribuir na discussão teórica da pobreza, esclarecendo que ela vai além da fome e 

perpassa os campos social, político, econômico, além da própria experiência histórica de 

cada sociedade. 

Além disso, abordamos como o PNUD e o Banco Mundial tratam desta questão e os 

relatórios por eles publicados com objetivo de contribuir na formulação de políticas 

públicas sociais. No Brasil mostramos que a pobreza é tratada como uma herança histórica 

e que ela está diretamente atrelada à desigualdade social, de forma que para amenizá-la é 

necessário modificar o quadro de distribuição de renda brasileiro. 
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2. Pobreza: conceitos e dimensões 
 

De acordo com Sen (2001), não estamos completamente livres para definir e 

caracterizar a pobreza, pois as associações existentes restringem a natureza do conceito. Em 

Barros (2002, p.1) vimos que “sequer sabemos definir exatamente o que é ser um pobre. E, 

mesmo se soubéssemos, não teríamos formas de identificar com precisão se uma pessoa é 

ou não pobre. O que há é um conjunto de aproximações que podem levar a possível 

definição de pobreza”. 

A abordagem conceitual da pobreza vem sendo amplamente discutida na literatura 

no decorrer dos anos, especialmente do século XX. Desta forma, até a década de 50, a 

pobreza era entendida como falta de renda para suprir apenas a manutenção do rendimento 

físico dos indivíduos. Construído por nutricionistas, este enfoque foi chamado de 

sobrevivência ou biológico. Na Europa, fundamentou diversas políticas nacionais e 

programas do primeiro modelo de proteção social para o bem-estar, que na verdade 

objetivavam limitar a demanda por reformas sociais e justificar a baixa assistência a outros 

segmentos carentes. A partir de 1970, a Organização das Nações Unidas (ONU) adota uma 

nova concepção que amplia o enfoque da pobreza, com a inserção de outras necessidades 

básicas como saneamento básico, saúde, educação e cultura.  (CRESPO e GUROVITIZ, 

2002). 

Atualmente a pobreza é vista como um fenômeno complexo e de múltiplas 

dimensões que se influenciam mutuamente. De acordo com o Banco Mundial (2001), a 

compreensão da reciprocidade entre as várias dimensões da pobreza ajuda a esclarecer suas 

causas e ampliar o número de áreas de atuação das políticas públicas. Portanto, um 

incremento na educação pode produzir bons resultados na saúde e na perspectiva de 

aumento de renda; de outra forma, o melhoramento da saúde, além de promover bem-estar, 

potencializa o aumento de geração de renda dos indivíduos pobres. 

Ademais, estudos apontam que além do baixo acesso a serviços públicos e as 

privações materiais, os pobres são mais vulneráveis e tem pouca influência e poder. A 

vulnerabilidade corresponde ao risco de empobrecer ainda mais por perda total ou parcial 

da renda ou por motivo de doença e à baixa capacidade de se defender de perigos como 
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violência, crime, catástrofes, ou abandono da escola para ajudar no orçamento familiar. 

Sobre a falta de influência e poder diz Franco (1997, p.1), “lado a lado com a pobreza 

econômica existe, paralelamente, uma pobreza política. Geralmente os pobres não 

participam nos processos de tomadas de decisões, tem dificuldades para expressar seus 

interesses e serem ouvidos, tem pouco força de negociação”. 

O desenvolvimento das concepções sobre pobreza expostas acima são oriundas das 

abordagens do conceito de pobreza como “juízo de valor”, pobreza relativa e pobreza 

absoluta. De acordo com Crespo e Gurovitz (2002, p. 2), a pobreza é caracterizada como 

“juízo de valor” quando: 

se trata de uma visão subjetiva, abstrata, do indivíduo, acerca do que 
deveria ser um grau suficiente de satisfação de necessidades, ou do que 
deveria ser um nível de privação normalmente suportável. O indivíduo 
expressa sentimentos e receitas, de caráter basicamente normativo, do que 
deveriam ser os padrões contemporâneos da sociedade quanto à pobreza. 
Não leva em conta uma situação social concreta, objetivamente 
identificável, caracterizada pela falta de recursos. Desse modo, tal 
enfoque não esconde sua fragilidade, embora seja bastante óbvio que 
mesmo uma conceituação objetiva da pobreza não se furta à presença de 
algum juízo de valor. 

Sobre as dimensões absoluta e relativa da pobreza, Sen (2001) afirma que elas não 

são excludentes e nem substitutivas uma da outra, ao contrário, são complementares.  

 

2.1 Pobreza absoluta 

 

Um dos primeiros trabalhos sobre a medição da pobreza foi publicado por Seebohn 

Rowtree em 1901, que pesquisou praticamente todas as famílias da classe trabalhadora da 

cidade inglesa York, em 1899. O estudo consistia em coligir informações sobre despesa e 

renda das famílias definindo como pobres aquelas cuja renda total fosse insuficiente para 

cobrir as necessidades básicas relacionadas com o mantimento da simples eficiência física. 

Desde de então, a quantificação e a identificação da pobreza pela renda e o consumo 

tem passado por reformulações e atualmente é uma das mais utilizadas, inclusive no Brasil. 

Sobre esse método, Sen (2001, p.165) afirma: 
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A medição da pobreza pode ser vista como constituindo em dois 
exercícios distintos, porém inter-relacionados: (1) a identificação dos 
pobres, e (2) a agregação dos parâmetros estatísticos com respeito aos 
identificados como pobres para derivar um índice global da pobreza. Na 
abordagem tradicional da “incidência”, o exercício de identificação é feito 
usando a renda relativa a ‘linha de pobreza’ como uma divisão. A 
agregação é então feita simplesmente através da contagem do número de 
pobres (...) abaixo da linha de pobreza. 

A construção de uma linha de pobreza é o principal instrumento de mensuração da 

pobreza absoluta. Ela corresponde à linha divisória na qual as famílias ou indivíduos que 

estiverem abaixo desse limite são considerados pobres. 

A linha de pobreza pode ser estabelecida pela renda per capita de um dólar diário. 

Este parâmetro é utilizado pelo Banco Mundial como forma de unificar a capacidade de 

compra em nível mundial através de uma mesma moeda. Pela proporção de ½ ou ¼ do 

salário mínimo, pois teoricamente o salário deveria suprir as necessidades básicas com 

alimentação, vestuário, moradia, etc., de uma família com uma média de 4 pessoas. E pela 

definição de uma estrutura de consumo (ROCHA, 2000), no qual defini-se uma cesta básica 

de alimentos a baixo custo com base em informações nutricionais e nos preços regionais. 

Para determinar uma linha de pobreza devem ser considerados fatores como o 

contexto de cada região, as circunstâncias sociais e econômicas, a área focalizada - rural ou 

urbano - e a variação de preços ou acesso a bens. 

Esta opção metodológica passou a ser o principal enfoque na análise quantitativa da 

pobreza e no discurso político. Para o Banco Mundial (2001, p.16) o mérito deste enfoque é 

permitir: 

tirar conclusões sobre as condições e a evolução da pobreza no âmbito 
nacional. Além disso, (...) o enfoque produz uma visão mais ampla do 
bem-estar e da pobreza, investiga os relacionamentos entre diferentes 
dimensões da pobreza e põe a prova hipóteses sobre o provável impacto 
de intervenções políticas. 

Entretanto, mesmo tendo formas variadas para estabelecer uma linha de pobreza, 

nenhuma delas está livre de críticas, pois o próprio Banco Mundial afirma que o parâmetro 

da renda per capita pode subestimar a pobreza geral, pois não revela a desigualdade no 

âmbito familiar entre homens, mulheres e crianças.  
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Sobre o método da proporção do salário mínimo, apesar de prático, existe uma 

grande variação no seu valor e efetivamente esta nunca chegou a suprir as necessidades dos 

trabalhadores. (DEL GROSSI, GRAZIANO & MAYA, 2001). 

Quanto à definição de uma cesta básica a baixo custo existe uma grande dificuldade 

em estabelecer com precisão as necessidades diárias em requerimentos nutricionais, devido 

às significativas variações de traços físicos, condições climáticas e os hábitos de trabalho. 

Além disso, as cestas obtidas pela minimização dos custos diferenciam-se, na maioria das 

vezes, das escolhas realizadas pelas famílias, mesmo com sua restrição de renda, isso 

ocorre porque “os hábitos alimentares não está determinados na realidade por exercício de 

minimização de custos das pessoas. Porém, a proporção gasta em alimentos não somente 

varia com os hábitos e a cultura, senão também com os preços relativos e a disponibilidade 

de bens e serviços.” (SEN, 1992, p. 4).  

 

2.2 Pobreza relativa 

 

Como visto anteriormente, no enfoque absoluto os pobres são privados 

materialmente até ao ponto em que sua sobrevivência está ameaçada. Na visão da pobreza 

relativa, abordada sobretudo pela literatura sociológica, eles são privados também com 

relação a outros grupos sociais cuja situação pode ser melhor ou pior. 

Para Sen (2001), a análise sobre a pobreza não pode se concentrar exclusivamente 

na renda, pois as privações sofridas pelas pessoas forçam a limitação de suas vidas, devido 

a utilização ineficiente de todas as suas capacidades inerentes. Desta forma, elas não têm o 

direito de escolher o estilo de vida que desejam ter, mas são obrigados a viver dentro das 

privações que a pobreza lhe confere. Esta é a razão principal pela qual, o autor trata a 

pobreza em termos de deficiência de capacidades em vez falha de satisfazer as necessidades 

básicas de mercadorias específicas. 

A natureza da pobreza está diretamente ligada ao conceito de privações e esta 

abrange duas noções distintas e diversas que são os “sentimentos de privação” e as 

“condições de privação” (SEN, 1992). Esta última descreve a situação na qual as pessoas 

  
 



 16

possuem certos atributos desejáveis, menos que outras, seja renda ou boas condições de 

emprego e poder. 

Embora as análises tenham priorizado as condições de privação é muito difícil 

dissociar as condições dos sentimentos de privação, pois como fazer uma avaliação 

material, bem como o nível de vida (costumes, atividades, alimentação) que se pretende 

alcançar, sem antes compreender a visão que as pessoas têm deles? Desta forma, mesmo 

que os “sentimentos” não desempenhem um papel explícito na avaliação sobre pobreza, 

eles devem estar inseridos, pelo menos, implicitamente. 

Um dos aspectos que mais dificultam o estudo da pobreza sob o aspecto da privação 

relativa é a escolha dos grupos de referência para fins comparativos, visto que, é essencial 

reconhecer os grupos com que as pessoas realmente se comparam, “já que o sentimento de 

privação de uma pessoa está intimamente ligado a suas expectativas, a sua percepção do 

que é justo e uma noção de quem tem o direito de desfrutar o quê.” (SEN, 1992, p.7). 

 

3. Evolução da pobreza em âmbito global 
 

Até meados do século XVIII, a pobreza era considerada um fato inevitável, o padrão 

de vida no mundo não sofria mudanças significativas e aproximadamente três quartos da 

população sobreviviam com menos de um dólar diário. Naquela época, as pessoas nasciam, 

viviam e morriam na pobreza. (BANCO MUNDIAL, 2001). 

O desenvolvimento do sistema capitalista moderno nos dois séculos subseqüentes 

proporcionou uma estrutura que permitiu o crescimento econômico dos países, abertura e 

expansão de novos mercados, dinamização das relações internacionais e um incrível salto 

de qualidade na vida do homem moderno. 

Esse processo criou uma maior interdependência entre as nações, porém, aumentou 

ainda mais a distância entre ricos e pobres. Para se ter uma idéia desse distanciamento, 1% 

da população mundial mais rico tem tantos rendimentos anuais como os 57% mais pobres e 

os 5% das pessoas mais ricas do mundo têm rendimentos 114 vezes superiores aos dos 5% 

mais pobres (PNUD, 2002). Essa enorme parte da população que vive em condições de 
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extrema miséria, a margem de praticamente todos os benefícios gerados pela modernidade, 

são os que sofrem as piores conseqüências quando ocorrem os distúrbios (guerras, crises 

financeiras, catástrofes naturais) do próprio sistema. Sobre essa dinâmica mundial, Buarque 

(2002, p.28) escreve: 

O mundo de hoje apresenta duas realidades: do lado econômico, redução 
no tamanho do Estado, privatização das atividades econômicas, lógica do 
mercado, abertura comercial e respeito aos limites fiscais com 
compromissos com a estabilidade monetária; do lado social, um grave 
quadro de pobreza, agravado pelo aumento na desigualdade social, que 
começa a se transformar em um sistema de apartação, com 
desenvolvimento em separado das duas partes da sociedade, uma rica, 
incluída na modernidade, e outra pobre e excluída. 

Esse sistema de apartação, identificado na desigualdade social e no nível global de 

pobreza dos últimos anos, tem preocupado todos os segmentos da sociedade dentro e fora 

dos limites de cada país. Em relação às organizações internacionais, percebe-se uma ação 

mais intensa na tentativa de erradicar a pobreza e divulgar informações que contribuam na 

aplicação de políticas públicas locais. Entre essas organizações merece destaque o Banco 

Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 

Essas duas instituições têm fomentado programas de combate à pobreza e divulgado 

periodicamente relatórios que abordam a pobreza nas suas múltiplas dimensões. Mais 

recentemente, o Banco Mundial publicou o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 

2000/2001: luta contra a pobreza, com base no estudo "Voices of the Poor" (2000), que 

realizou uma pesquisa em 50 países com a participação de 40.000 pobres. 

Desde 1990, o PNUD atualiza anualmente o Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH) classificando 162 países de acordo com o ranking do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Este índice é baseado em indicadores de esperança de vida, escolarização e 

alfabetização de adultos e rendimento per capita. O RDH busca explorar as principais 

questões de interesse mundial e defende que o desenvolvimento humano é, em última 

análise, um processo de alargamento das escolhas das pessoas. 
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3.1 Quadro da pobreza mundial durante os anos 90, segundo PNUD e Banco Mundial 

 

Durante os anos 90, o número de pessoas extremamente pobres diminuiu 

ligeiramente. Mas, por causa do aumento da população mundial, a percentagem de pobres 

que vivem em extrema pobreza pouco mudou, diminuindo de 29%, em 1990, para apenas 

23% em 1999 (ver Tabela 1). Segundo PNUD (2002), em 1999, 2,8 mil milhões de pessoas 

viviam com menos de 2 dólares por dia, das quais 1,2 mil milhões sobreviviam com menos 

de 1 dólar diário. 

Tabela 1 - Em todo o mundo, o número de pessoas que vivem com menos de 
1 dólar por dia pouco mudou nos anos 1990 

Parcela (percentagem)  Número (milhões) Região 
1900 1999  1900 1999 

África Subsaariana 47,7 46,7  242 300 

Ásia Oriental e Pacífico 27,6 14,2  452 260 

    Excluindo China 18,5 7,9  92 46 

Ásia do Sul 44,0 36,9  495 490 

América Latina e Caribe 16,8 15,1  74 77 

Europa Central, do Leste e CEI 1,6 3,6  7 17 

Médio Oriente e África do Norte 2,4 2,3  6 7 

Total 29,0 22,7  1.271 1.151 

   Excluindo China 28,1 24,5  916 936 

Nota: 1 dólar por dia corresponde a 1,08 dólares a preços de 1993 em paridades de poder de compra (PPC). 

Fonte: World Bank 2002. 

Nas economias em desenvolvimento e em transição, a população com renda inferior 

a 1 dólar por dia caiu de 28% para 24% entre o período de 1987 e 1999. De acordo com o 

Banco Mundial (2001, p. 23), “duas regiões se saíram particularmente mal. Na Europa e na 

Ásia Central, o número de pobres disparou de 1,1 milhão para 24 milhões.” 

Quanto ao índice de desenvolvimento humano (IDH), o país que apresentou o 

melhor desempenho foi a Noruega, seguida pela Suécia, Canadá, Bélgica, Austrália, 

Estados Unidos, Islândia, Holanda, Japão e Finlândia. Estes dados refletem que o 

desenvolvimento alcançado pelas regiões mais ricas do mundo (Europa, Estados Unidos e 

parte da Ásia), incidiu diretamente sobre a pobreza reduzindo significativamente seus 

níveis, embora não tenham conseguido eliminá-la completamente.  
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Por outro lado, muitos países sofreram retrocessos, sendo que onzei deles têm um 

IDH atual inferior ao que tinham em 1995 e outros 24 têm um IDH atual menor ao que 

tinham em 1990. Este dado indica que a maioria das nações não acompanhou o mesmo 

padrão de desenvolvimento das regiões mais ricas, tal processo para estes foi muito mais 

lento, chegando a ser quase estagnado para alguns. 

Essas diferenças não são resultado de opções individuais, mas de um complexo 

conjunto de interações políticas e institucionais, além das variações na distribuição de 

renda, pois quanto maior a desigualdade na distribuição de rendimentos de um país, menor 

será a quantidade de pobres favorecidos. (BANCO MUNDIAL, 2001). 

 

3.2 Metas internacionais de redução da pobreza 

 

Nos anos 90 foram realizadas várias conferências pelas Nações Unidas em 

decorrência do grave quadro de desigualdade e pobreza global. Um dos principais 

resultados desses encontros ocorreu em 2000, na chamada Cimeira do Milênio, quando a 

comunidade internacional fixou basicamente oito metas para serem alcançadas até o ano de 

2015. Essas metas foram estabelecidas com base num inventário sobre as grandes 

desigualdades de desenvolvimento humano e como reconhecimento da responsabilidade 

coletiva em defender os princípios da dignidade humana. Sendo elas: 

- Erradicar a pobreza extrema e a fome; 

- Alcançar o ensino primário universal; 

- Alcançar a igualdade sexual e dar poder às mulheres; 

- Reduzir a mortalidade juvenil;  

- Melhorar a saúde materna; 

- Combater o HIV/SIDA, malária e outras doenças; 

- Garantir a sustentabilidade do ambiente; 

- Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento. 
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Muitos países em desenvolvimento estão obtendo sucesso na tentativa de cumprir 

tais objetivos, notadamente na realização do ensino primário universal e da igualdade dos 

sexos no acesso a educação. Mas, isso ainda está longe de acontecer no nível idealizado. 

Pois, 23% da população mundial, residente em 55 países, estão a caminho de atingir pelo 

menos três quartos dos objetivos, porém 33 países, com 26% da população mundial, estão a 

falhar em mais de metade.  “Se o progresso global continuar a este passo de caracol, serão 

precisos mais de 130 anos para libertar o mundo da fome (...). Sem uma viragem 

significativa, há uma possibilidade real dos líderes mundiais estarem, daqui a uma geração, 

a fixar outra vez os mesmos objetivos.” (PNUD, 2002, p.2). 

Os países com menores probabilidades de atingir as metas são os países menos 

desenvolvidos. A maioria concentra-se na África Subsaariana, considerada atualmente a 

região mais pobre do mundo pelo Banco Mundial. Nesta região, o desenvolvimento 

humano regrediu nos últimos anos e a vida do seu povo está pior. Nos anos 1990, o número 

de pessoas em extrema pobreza na África Subsaariana aumentou de 242 milhões para 300 

milhões. (PNUD, 2002). 

Um dos problemas que os analistas consideram mais difíceis de solucionar é a 

privação de rendimentos, pois para reduzir pela metade as pessoas que sobrevivem com 

menos de 1 dólar por dia é necessário de um crescimento mínimo de 3,7% anual, sendo que 

somente 24 países1 cresceram e esse ritmo, em contraste com 127 países que não 

conseguiram crescer no mesmo patamar.  O outro grande problema está na mortalidade 

juvenil, visto que somente 85 países estão reduzindo, em pelo menos dois terços, a morte de 

menores de cinco anos, entretanto, 81 países não estão a caminho de alcançar o mesmo 

objetivo. (PNUD, 2002). 

A maioria das nações tem demonstrado baixo desempenho no cumprimento das 

metas internacionais para a melhoria do desenvolvimento humano, e se medidas enérgicas 

não forem tomadas dificilmente o quadro de pobreza mudará, significativamente, até 2015. 

 

                                                           
1 Entre eles estão a China e a Índia, que por serem dois dos países em desenvolvimento mais populosos, 
contribuíram muito para a redução dos índices de pobreza mundial. 
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4. Desigualdade e pobreza no Brasil: da colonização aos dias atuais 
 

O Brasil, ao completar 500 anos, talvez esteja descobrindo seu principal 
desafio. A pobreza é o mais agudo problema econômico do país. A 
desigualdade, o maior problema estrutural. Combater uma e erradicar 
outra apresenta-se como um binômio complexo que sustenta o projeto de 
definição de um novo acordo social no Brasil. (HENRIQUES, 2001, 
p.105) 

Na época da colonização brasileira, o cenário internacional era caracterizado pelo 

sistema mercantilista e pela Revolução Industrial na Inglaterra. A Europa vivia uma época 

de expansão de seus territórios através da colonização de novas regiões descobertas pelas 

grandes navegações. Um dos principais motivos das expedições em terras inexploradas pelo 

homem branco era a procura por metais preciosos, pois para os mercantilistas os estoques 

de ouro e prata eram base de sustentação da economia e estes eram gerados pelo comércio, 

mediante o processo de circulação das mercadorias. (LIMA, 2002). 

A relação comercial entre colônia e metrópole era extremamente centralizadora, 

visto que a primeira era obrigada a estabelecer comércio estritamente com a segunda. As 

colônias eram transformadas em fornecedoras de matérias-primas e em mercados externos 

de produtos manufaturados oriundos de sua metrópole. Nesse sentido, Marx apud Lima 

(2002), afirma que as colônias deram origem ao mercado mundial, sendo o comércio 

mundial a condição necessária a grande indústria. 

 

4.1 A Exploração de índios e negros e a concentração de terra formaram a base do sistema 
colonial brasileiro 

 

No Brasil, a colonização portuguesa se deu por meio de muitos conflitos entre as 

culturas que chegaram da Europa e as que aqui já habitavam. As sociedades indígenas 

nativas divergiam muito dos portugueses, notadamente quanto à concepção de riqueza, 

igualdade e cidadania (SUPLICY, 2002). Logo, a implantação de uma estrutura econômica 

baseada na propriedade privada da terra ou dos meios de produção – característica 

inexistente entre os índios - e na escravização da mão-de-obra local não poderia ocorrer de 

forma pacífica ou harmoniosa. 
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A escravidão foi a característica da organização da economia e da sociedade 

brasileira até o século XIX. Inicialmente, os colonizadores portugueses, ainda no século 

XVI, tentaram escravizar os índios para suprir a necessidade de mão-de-obra na exploração 

das riquezas da terra recém descoberta. Porém, a forma de organização da sociedade 

indígena não estava habituada a uma jornada de trabalho diária tão intensa. Os antropólogos 

calculam que os índios laboram, em média, quatro horárias diárias para a sobrevivência - 

incluindo tarefas domésticas. O restante do dia é dedicado a outras atividades que não se 

resume ao reino das necessidades. (SUPLICY, 2002). 

O resultado das diferenças entre essas duas culturas foi o insucesso dos 

colonizadores na escravização indígena. Oliveira Viana, apud Lima (2002), em defesa dos 

portugueses diz que “(o índio) cuja inteligência não parece superior à do negro, embora 

ambos pertençam a um tipo inferior, não se civiliza porque desdenha e, mesmo, repugna 

nossa civilização”. 

Mesmo não tendo sido dominada para o trabalho forçado, a população nativa foi 

vítima de intensos ataques que dizimaram grande parte da sua população. As tribos e suas 

culturas não deixaram de sofrer graves conseqüências mesmo quando os colonizadores 

resolvem trazer os negros da África, pois a perseguição se dá então pela posse da terra, 

através da invasão de seus territórios para exploração de matérias-primas e estabelecimento 

de grandes fazendas. Em decorrência dos efeitos devastadores desse processo sobre a 

cultura indígena, calcula-se que a época do descobrimento o Brasil tinha cerca de mil 

culturas lingüisticamente importante, hoje restam apenas 140. (LIMA, 2002). 

A solução para suprir a demanda por força de trabalho foi importa-la da África, 

trazendo em condições desumanas homens que aqui seriam vendidos, sobretudo para os 

grandes proprietários de terras. Para Suplicy (2002), a escravidão foi um dos sistemas mais 

destruidores já implantados na economia brasileira por ter institucionalizado a crueldade e 

desonra dos negros africanos, fazendo dos escravos a base de sustentação da economia 

latifundiária e, ao mesmo tempo, prisioneiros desprezados e humilhados sob todos os 

aspectos da dignidade humana, sem direitos a participação alguma na riqueza que eles 

mesmos ajudaram a gerar. 
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O trabalho forçado da mão-de-obra negra foi instituído no Brasil para atender, 

principalmente, as necessidades das grandes plantações de cana-de-açúcar e posteriormente 

de café, porém, para Lima (2002, p.12) isso é apenas parte da verdade, para ele “é muito 

mais ao comércio colonial, ao sistema triangular de trocas que enriqueceu a Inglaterra – 

manufaturas, escravos, produtos tropicais, que se deve atribuir o fenômeno”. 

A causa escravagista levantou grandes movimentos pela libertação negra entre os 

anos de 1879 e 1888, quando ocorre enfim libertação dos escravos. Joaquim Nabuco foi um 

dos grandes nomes na luta pelo o abolicionismo no Brasil, segundo o mesmo, em 1879 

ainda existiam dois milhões de escravos, seus filhos menores haviam sido libertados pela 

Lei do Ventre Livre, entretanto, ainda compartilhavam com os pais seus sofrimentos, pois 

estavam sujeitos ao cativeiro até os vinte e um anos de idade. 

A abolição das leis escravistas superou o aprisionamento legal dos negros, 

entretanto, o processo que se seguiu não superou o preconceito racial que ainda hoje 

perdura no seio de nossa sociedade. 

O escravo foi libertado sem proteção institucional ou recursos piscossociais que o 

adequasse a sua nova realidade de homem livre. Paralelo ao movimento de libertação, não 

foram tomadas medidas estruturais como reforma agrária ou medidas compensatórias que 

garantisse o mínimo de proteção aos escravos (LIMA, 2002). Sobre as conseqüências desse 

processo hoje, diz Suplicy (2002, p. 106): 

Lançados num mercado despreparado para receber essa imensa força de 
trabalho remunerada passaram a ser ainda mais desassistidos. Até hoje 
continuam a ser a grande população que habita as favelas, os vãos de 
viadutos, as filas por emprego, as portas de hospitais públicos, os 
presídios, e sofrem por questões ligadas a um profundo preconceito 
racial. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estudos Aplicados (IPEA) existe uma 

relação desproporcional entre a participação de negro e brancos na população total e na 

população pobre. Atualmente, a população negra e parda representa 45% da população 

total, porém entre a população pobre ela representa 64%. Os Brancos correspondiam a 54% 

da população total, constituindo apenas 36% da população pobre. 

Assim, percebemos que o aspecto racial influencia de forma preponderante no 

enraizamento da pobreza no Brasil. Pela falta de igualdade de oportunidades e de um 
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mercado não discriminatório se criam medidas compensatórias, como o sistema de quotas 

em universidade públicas para estudantes negros, visando amenizar tais problemas. 

Entretanto, o que é imprescindível é o estabelecimento de sérias políticas antidiscrimitórias 

e garantias de oportunidade iguais entre todos os brasileiros ou continuaremos afundados 

numa sociedade extremamente desigual, usando medidas paliativas que não resolvem o 

problema e mascaram a responsabilidade dos governos e de nossas ricas elites. 

 

4.2 Evolução da pobreza no Brasil 

 

Com base na Pesquisa Nacional por Amostras Domiciliar (PNAD), realizada 

anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pesquisadores do 

IPEA e de outras instituições, analisaram o comportamento evolutivo da pobreza no Brasil 

ao longo dos últimos anos. Segundo Barros, Henriques & Mendonça (2000, p.23), as 

PNAD’s “permitem construir uma diversidade de indicadores sociais que retratam, entre 

outros, a evolução da estrutura da distribuição dos padrões de vida e da apropriação de 

renda dos indivíduos e das famílias brasileiras”. 

Em grande parte desses estudos, a pobreza é identificada pelo método de 

insuficiência de renda ou enfoque absoluto. Conforme dito anteriormente, a linha de 

pobreza é estabelecida como o limite de renda suficiente cobrir despesas mínimas com 

alimentação, vestuário, habitação e transportes, sendo considerados pobres os indivíduos 

cujos rendimentos forem inferior a esta linha. Dentro do conjunto considerado pobre existe 

ainda um subconjunto que corresponde aos indigentes, para identifica-los é estabelecido 

uma linha de indigência equivalente às necessidades mínimas diárias somente com 

alimentação. 

Assim, em 1999, de aproximadamente 170 milhões de brasileiros, cerca de 34% 

viviam em famílias com renda inferior à linha de pobreza e 14% em famílias com renda 

inferior a linha de indigência, correspondendo, a 54 milhões de pobres e 22 milhões de 

indigentes. 

A intensidade da pobreza manteve um comportamento relativamente estável ao 

longo das últimas duas décadas. A exceção dos anos 1983 e 1984, quando o número de 
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pobres superou aos 50%, esse percentual tem oscilado ente 40% e 45%. As maiores 

contrações foram verificadas durante a implementação dos Planos Cruzado e Real, quando 

o percentual de pobres caiu abaixo dos 30% e 35%, respectivamente. Entretanto, a redução 

da pobreza resultante do impacto do Plano Cruzado não se sustentou retornando aos seus 

patamares anteriores nos anos seguintes a implantação do plano. A redução ocorrida 

durante a vigência do Plano Real tem atingido resultados mais duradouros, porém ainda se 

apresenta em níveis extremamente elevados (HENRIQUES, 2001). Vale ressaltar que 

devido o crescimento populacional, embora o percentual de pobreza tenha declinado, o 

número absoluto de pobres cresceu de 41 milhões em 1977 para 54 milhões em 1999. 

Quanto aos indicadores sociais, o Brasil conseguiu progredir proporcionando 

melhorias à sua população. Nos últimos vinte anos esses avanços foram evidenciados 

principalmente na redução da taxa de mortalidade infantil e na taxa de não-matrícula no 

ensino primário universal. Para o Banco Mundial (2001), esses indicadores não melhoraram 

apenas substancialmente, mas se aproximaram dos valores esperados para os dados níveis 

de renda média prevalecentes. 

No ranking mundial do PNUD, o Brasil também progrediu entre os anos 1999 e 

2000, pois seu IDH subiu duas posições, passando de 75° para 73° lugar, entretanto, esse 

desempenho ainda é baixo e o mantém no conjunto de países de médio desenvolvimento, 

demonstrando que ainda há muito que ser feito para o Brasil passar ao grupo de alto 

desenvolvimento.  

Desta forma, passados 500 anos desde da colonização, o Brasil enfrenta graves 

problemas sociais e entra no século XXI com um grande desafio de quebrar esse ciclo de 

desigualdade e pobreza que emperra tanto o desenvolvimento individual quanto do próprio 

país. 

 

4.3 Soluções para erradicação da pobreza: crescimento econômico x distribuição de renda 

 

Até os anos 60, atribuía-se a falta de infra-estrutura, de incentivos aos investimentos 

estrangeiros, de capacidade nacional de investimentos e priorização brasileira do lazer em 

detrimentos ao trabalho como causas do país apresentar os piores indicadores sociais em 

  
 



 26

todo mundo. A medida que esses problemas estruturais foram solucionados, pelos menos 

em parte, e a forma de organização social brasileira permaneceu praticamente inalterada, 

outras hipóteses foram criadas. (BUARQUE, 2002). 

Uma das mais aceita, notadamente pelos organismos internacionais, afirma que o 

crescimento econômico de um país é o principal caminho na redução da pobreza. A esse 

respeito diz o Banco Mundial (2001, p.48/49) “as diferenças de crescimento econômico 

entre países explicam em grande parte as diferenças de redução da pobreza (...). Onde 

ocorreu, o crescimento foi importante fator de redução de pobreza; onde não ocorreu, a 

pobreza freqüentemente se estagnou”. 

No Brasil criou-se uma espécie de consenso entre os estudiosos que admitem a 

importância do crescimento econômico no combate à pobreza, mas não como via única. 

Para eles, o Brasil apresenta uma estrutura organizacional intocada que sempre beneficiou 

uma pequena parcela da população, em detrimento da massa, e é a modificação dessa 

estrutura o ponto essencial na erradicação da pobreza nacional. Nesse sentido, Furtado apud 

Hoffman (2000, p.2) afirma que “praticamente em nenhuma parte houve modificações de 

real significação na forma de organização da produção e mesmo na distribuição da renda”. 

Segundo Buarque (2002, p.101), crescer esperando que os benefícios desse 

crescimento sejam transferidos automaticamente aos pobres não condiz com a realidade 

brasileira. Segundo ele, “no nível atual de um PIB de quase 1 trilhão, R$ 5 mil per capita, 

com uma receita do setor público esperada acima de R$ 400 bilhões, com seu potencial 

industrial e agrícola, com sua infra-estrutura financeira e intelectual, já dispõe de recursos 

necessários para erradicar a pobreza desde de que se tenha esse objetivo e se invista nele.”  

O nível de pobreza no Brasil é maior do que a maioria dos países com renda per 

capita similar a sua, desta forma, ele tem se destacado negativamente como um dos países 

de maior desigualdade de renda no mundo. (BARROS, HENRIQUES & MENDONÇA, 

2000). 

O índice de gini é uma medida de desigualdade largamente utilizada que demonstra 

como se distribui a renda entre um conjunto de indivíduos, quanto mais próximo de 1 (um), 

maior é concentração de renda entre a população. Durante as últimas décadas, o índice de 
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gini brasileiro ficou em torno de 0,59. A média latino-americana para o mesmo período 

ficou entre 0,49 e 0,50 e a africana ficou ente 0,43 e 0,47. (FERREIRA, 2000). 

Para se entender o que esse elevado índice representa em termos de renda, 

Henriques (2001) demonstra a ordem inversa de apropriação de renda entre as parcelas 

mais pobre e mais rica da população brasileira. Ele diz que entre 1977 e 1999 os indivíduos 

que se encontram entre os 10% mais ricos da população se apropriaram de cerca de 50% do 

total de renda. Enquanto isso, os 50% mais pobres detiveram apenas pouco mais de 10% da 

renda. Apenas o pequeno grupo de 1% da população concentra uma parcela de renda maior 

do que a apropriada por 50% das pessoas mais pobres. 

Erradicar a pobreza, combatendo a redução das desigualdades sociais, pode ser 

realizada utilizando-se do Estado como principal agente de redistribuição mediante uma 

gama mais ampla de políticas compensatórias que garantam, dentre outros aspectos, 

distribuição de terra, igualdade de oportunidades, renda mínima aos despossuídos, escola de 

boa qualidade como forma de mobilidade social. Entretanto, o sucesso deste projeto social 

deve ser meta de toda a sociedade a partir da conscientização que uma distribuição de renda 

mais justa traz benefícios tanto aos pobres como aos não pobres, principalmente na área de 

segurança que hoje representa uma das maiores preocupações do país.   

 

5. Conclusão 

 

A pobreza é um fenômeno complexo e multifacetário porque interfere em todos os 

aspectos da vida de um indivíduo. O entendimento mais apropriado das suas causas e 

conseqüências exige compreensão das dimensões absoluta que representa a ameaça a 

sobrevivência por privação material; e a dimensão relativa que concerne a privação em 

relação a outro grupos sociais. 

A pobreza atinge atualmente um quinto da população mundial, preocupando a 

diversos segmentos da sociedade. Nesse sentido, organizações nacionais e internacionais 

caminham no sentido efetivar programas de erradicação da pobreza e na divulgação de 

dados que orientem a implementação de políticas públicas locais. 
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No Brasil, em 1999 34% da sua população era considerada pobre, destes a maioria é 

representada por negros e pardos. Esses dados revelam que o país possui um percentual 

extremamente elevado de pobreza para o tamanho de seu potencial e que o preconceito 

racial é muito presente na nossa sociedade. Muitos autores acreditam que a origem de tanta 

pobreza está na má distribuição de renda, que exclui grande parte da população e que 

concentra terra, riqueza e renda nas mãos de uma pequena parcela da população desde da 

colonização. 
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II - AGRICULTURA FAMILIAR 

 

1. Introdução 
 

A pequena produção familiar, também chamada de pequenos agricultores, 

camponeses, colonos, além de outras denominações, está presente em praticamente toda a 

história do homem. Ao contrário da propriedade patronal, nela não há separação entre 

gestão e execução das atividades, além de ser sua a responsabilidade de suprir maior parte 

do consumo da família. 

Na Europa, o advento do capitalismo suscitou um intenso debate a respeito do 

futuro desta categoria. A grande questão colocada era se o campesinato resistiria as 

transformações dos sistemas capitalistas ou iria sucumbir, transformando-se em proletários 

ou capitalistas. 

A trajetória da pequena produção no Brasil está vinculada diretamente a três fatores, 

isto é, a grande propriedade, a monocultura de exportação e a escravatura. Embora a 

agricultura tenha passado por um processo de modernização a partir dos anos 1960, os 

pequenos agricultores foram excluídos desse processo, o que implicou num grande êxodo 

rural, no aumento da pobreza, na formação de movimentos populares com o MST e na 

reorientação das atividades agrícolas, com o fenômeno da pluriatividade. 

No Acre, a agricultura familiar também se formou mediante um processo de 

expropriação e violência. Primeiro, com o sistema de aviamento durante o ciclo da borracha 

e depois com a expulsão das populações tradicionais após a década de 1970. 
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2. O Futuro do campesinato sob domínio do Modo de Produção Capitalista 
 

O advento do capitalismo na Europa promoveu profundas modificações na base do 

campesinato tradicional, mediante um processo que culminou com o surgimento do 

trabalhador livre. Esse processo refere-se à separação do produtor direto de seus meios de 

produção, quando a terra deixa de ser uma condição natural para se tornar uma mercadoria 

passível de compra e venda e quando os instrumentos de trabalho passam a ser 

monopolizados pelos detentores de capital. Desta forma, o trabalhador que outrora era 

capaz de garantir a subsistência da família é obrigado a assalariar-se vendendo sua mão-de-

obra como a única mercadoria que dispõe para assegurar a manutenção de seu lar.  

Mesmo observando a agricultura sob o domínio do capitalismo, a obra de Marx não 

aborda a questão do campesinato como uma categoria objetiva da vida social capitalista. A 

impossibilidade de encontrar o conceito de camponês como categoria específica decorre da 

própria estrutura lógica da obra marxista. Abramovay (1992) explica que para Marx, o 

desenvolvimento da sociedade capitalista decorre da contradição do duplo caráter (privado 

e social) da própria sociabilidade. Tal contradição legitima três classes sociais, isto é, a 

capitalista, a operária e os proprietários fundiários, nas quais a natureza e a origem de seus 

rendimentos são claramente definidas. No campesinato essa clareza não existe, pois “se ao 

camponês for atribuído um lucro, ele se torna capitalista, se receber um salário, vira 

operário. Se viver da renda da terra, é então um proprietário fundiário” (ABRAMOVAY, 

1992, p.35). 

De acordo com Prieb (1997), Marx demonstra sua posição em relação à pequena 

produção camponesa no livro III de O Capital, quando diz que a persistência do 

campesinato dá continuidade a propriedade privada da terra e cria “uma classe permanente 

de bárbaros meio à margem da sociedade, que conjuga toda a brutalidade de formas sociais 

primitivas com todas as torturas e toda a miséria de países civilizados...” (MARX, 1988, 

apud PRIEB, 1997, p.1). 

Lênin e Kautsky são os autores marxistas que posteriormente trataram da questão 

agrária buscando esclarecer a influência do capitalismo sobre o campesinato. Para esses 
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autores, esse sistema econômico levaria a pauperização e ao desaparecimento dos 

camponeses clássicos, dividindo-os entre capitalistas e proletários. 

No livro A Questão Agrária de 1854-1936, Karl Kautsky busca demonstrar que a 

agricultura não pode ser entendida de forma isolada dos mecanismos da produção social e 

que embora os padrões capitalistas penetrem primeiro nas cidades, quando eles são 

incorporados pela agricultura inicia-se a luta entre o grande e o pequeno estabelecimento 

agrícola, de forma que a superioridade na qualidade das técnicas aplicadas pelo primeiro 

culmine com a derrocada do segundo. 

De um lado está o grande estabelecimento com superioridade técnica e econômica, 

dispondo de máquinas, ferramentas, implementos agrícolas modernos, maior acesso ao 

crédito, melhores condições de comercialização, e o poder de dispensar seus filhos do 

trabalho braçal em favor da educação dos mesmos. Ademais, seu nível de capitalização o 

permite contratar mão-de-obra especializada para o planejamento eficiente dos recursos 

disponíveis para produção. Para Kautsky (1998, p.152) não restava dúvida de que “o 

moderno desenvolvimento da agricultura favoreceu precisamente o grande estabelecimento, 

fornecendo a ele um número maior de meios científicos e técnicos.” 

Do lado oposto, encontra-se a pequena produção camponesa, que por não estar 

amparado pelo grande capital, precisa cada vez mais cedo do trabalho de seus filhos 

menores, impedindo-lhes de adquirir outros conhecimentos, e vende seus produtos abaixo 

do preço de sua própria subsistência, levando-a ao empobrecimento e finalmente ao 

completo declínio. 

A decadência da produção agrícola tem início quando a indústria urbana e o 

comércio entram de forma intensiva na vida da família camponesa e destrói sua principal 

característica: a auto-suficiência. Neste sentido, Kautsky (1998, p.40) afirma que “é 

somente com o advento da indústria capitalista que se revela a regressão da indústria 

agrícola caseira de subsistência”. Destaca-se ainda, que o avanço da produção industrial em 

detrimento da caseira foi possibilitado, dentre outros fatores, pelo aprimoramento dos 

sistemas de comunicação e transporte que permitiu o crescente intercâmbio entre campo e 

cidade. 
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Para camponeses que permaneceram na zona rural e resistiram a atração de migrar 

para as cidades, motivados sobretudo pelos novos postos de trabalho urbanos oferecidos 

pela manufatura, o intercâmbio entre campo e cidade implicou no aumento da dependência 

do mercado, pois as ferramentas de trabalho rústicas, que eram fabricadas artesanalmente, 

foram substituídas por outras mais eficientes; os hábitos de consumo, outrora caracterizado 

pelo autoconsumo e pela baixa aquisição no mercado, são intensamente modificados 

conforme a indústria e o comércio criam demanda por novos produtos no campo; a 

necessidade de dinheiro dos poderosos para barganhar acarreta numa pressão sobre os 

camponeses, pois antes o pagamento dos impostos que podiam ser realizados em produtos 

só poderão ser efetuados em dinheiro.  

Portanto, a demanda por dinheiro do camponês, tanto para pagar impostos como 

para adquirir mercadorias, obriga-o deixar de negociar somente o excedente da produção, 

passando a produzir cada vez mais para o mercado.   

Ao escrever O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, entre os anos de 1870 e 

1924, Lênin estuda o meio agrícola buscando demonstrar a heterogeneidade do mundo 

rural, e como Kautsky, defende a existência de uma crescente tendência à desintegração, a 

proletarização e o conseqüente desaparecimento da categoria camponesa.  

Lênin observa a desintegração da pequena produção familiar a partir do avanço do 

capitalismo no campo, pois o “processo de decomposição dos pequenos agricultores em 

patrões e operários agrícolas constitui a base sobre a qual se forma o mercado interno na 

produção capitalista.” (LÊNIN, 1985, p.35) 

Portanto, o modo de produção capitalista descamponiza o pequeno agricultor e 

provoca a polarização das relações sociais entre dois grupos principais que se contradizem 

em interesses econômicos e políticos. O primeiro grupo corresponde burguesia rural, cuja 

autoridade política e econômica é assegurada pela riqueza dos seus componentes, mesmo 

que este grupo represente a minoria no campo. O segundo é formado pelos camponeses 

pobres e os sem-terra, constituindo o proletariado rural. Em geral, estes possuem 

propriedades pequenas, precisando assalaria-se nos grandes estabelecimentos ou arrendar 

parte de sua terra para garantir sua sobrevivência. (PRIEB, 1997). 
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O campesinato médio corresponde ao grupo que intermedia os dois grupos 

principais. Sua tendência é empobrecer e diminuir, polarizando ainda mais o campo entre a 

burguesia rural e o proletário assalariado. Nesse sentido Lênin (1988, p.37) apud Prieb 

(1997, p.5) diz: 

O que a burguesia quer - isso é muito compreensível - é que o máximo 
possível de camponeses médios e pequenos siga atrás dos ricos, que eles 
acreditem na possibilidade de se livrarem da miséria sem lutarem contra 
a burguesia, que eles depositem suas esperanças na sua diligência, na sua 
poupança, no seu enriquecimento, e não na união com os operários do 
campo e da cidade. 

Em contraposição aos pressupostos marxistas, Alexander Chayanov, dentre outros 

autores, desenvolve uma linha teórica alternativa à derrocada da pequena propriedade, 

tentando evidenciar o campesinato como resposta a uma necessidade social, e compreender 

seu funcionamento a partir dos próprios elementos internos. Abramovay (1992, p.58) 

fazendo uma reflexão sobre a obra de Chayanov afirma que é “(...) a mais completa 

tentativa de teorização a respeito do comportamento econômico camponês”. 

Ao elaborar a Teoria dos Sistemas Econômicos Não Capitalistas, Chayanov destaca 

a economia camponesa como uma das principais entre tais sistemas. Um de seus objetivos é 

demonstrar que é impossível entender a pequena produção imputando-lhe categorias 

exógenas a sua forma de vida, para ele, esse entendimento deve partir da compreensão da 

unidade e da identidade do campesinato como um setor que possui substância social na luta 

pela sua emancipação. (ABRAMOVAY, 1992). 

Sobre o que determina o comportamento econômico de camponês, Chayanov afirma 

que este não pode ser identificado com as empresas capitalistas que visam lucratividade 

cada vez maior. Para o pequeno agricultor, o objetivo principal na utilização da força de 

trabalho é a garantia da reprodução de sua família, satisfazendo primeiramente suas 

necessidades básicas. Isso não significa dizer que a família camponesa esteja 

completamente isolada dos mecanismos de mercado, entretanto, esses só serão acionados 

pelas decisões familiares. 

Quanto vaticínio da produção camponesa, previstas por Kautsky e Lênin, Chayanov 

diz que não se pode negar que o desenvolvimento capitalista imprimiu modificações 

profundas nas características centrais do campesinato, entretanto, elas não se confirmaram, 
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pois a pauperização, o assalariamento do pequeno agricultor, e a concentração dos grandes 

estabelecimentos aconteceu numa taxa muito menor do que se esperava no século XIX. 

Chayanov defendia a modernização da agricultura como forma de garantir a 

permanência do campesinato, mesmo admitindo que essa modernização implicaria na 

negação do campesinato como categoria social específica, pois seria impossível manter as 

características constitutivas de sua substância social. (ABRAMOVAY, 1992). 

Essa modernização se dá na medida que o capital penetra na agricultura, sobretudo 

pela agroindústria, aumentando a participação do camponês nas relações mercantis, 

integrando-o à economia, modificando suas estruturas, mas sem destruí-las por completo. 

A integração com a agroindústria só seria possível havendo uma organização da 

pequena propriedade, nas quais seriam definidos novos padrões nas qualidades e 

quantidades produzidas. Para isso, Chayanov percebeu que as cooperativas poderiam 

assumir extrema importância, pois deixaria nas mãos de uma organização liderada pelos 

próprios trabalhadores, e não dos proprietários de capital, as decisões referentes ao destino 

de sua produção agrícola. 

Com base em sua experiência na organização da pequena produção camponesa da 

Polônia, Jerzy Tepicht buscou unificar as teses de Lênin e Chayanov. Para ele, a 

identificação do campesinato pode ser percebida mediante características presentes em 

praticamente todas as organizações sociais históricas dessa forma de produção, sendo elas, 

unidade indissolúvel entre o empreendimento agrícola e a família; o uso intensivo de 

trabalho; e a natureza patriarcal da organização social. (ABRAMOVAY, 1992) . 

Ademais, Tepicht alude uma quarta particularidade da agricultura familiar que vai 

de encontro aos pressupostos marxistas e corresponde ao fato de que para garantir a 

reprodução, a família camponesa não acrescenta aos preços de seus produtos uma taxa 

média de lucro, vendendo-os a preços menores que as das grandes empresas. Nesse sentido, 

Tepicht (1973, p.35) apud Abramovay (1992, p.72) diz 

Contrariamente ao capitalista que não aplica novos fundos sem contar 
com uma taxa proporcional de lucro, diferentemente do assalariado que 
demandará para cada hora suplementar de trabalho tanto, senão mais, que 
suas horas normais, o pessoal de uma exploração familiar camponesa 
fornece, para aumentar sua renda global, um adicional de trabalho, pago 
a um preço mais baixo e provocando a queda de seu pagamento coletivo. 
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Desta forma, os preços inferiores da pequena produção deveriam levar a um 

abandono em massa do campo o que de fato não se verificou. Para explicar a persistência 

do campesinato, Tepicht afirma sua organização está estruturada com base nas forças 

produtivas não transferíveis.  

Estas forças correspondem à capacidade de trabalho das pessoas ligadas pelo laço 

de parentesco que, apesar de estarem fora do mercado de trabalho, se envolvem nas 

atividades produtivas do estabelecimento familiar, devido o interesse de todos os membros 

da família. 

Para Abramovay (1992), o argumento das forças produtivas não transferíveis como 

forma de explicar o não desaparecimento do campesinato não considera as transformações 

no funcionamento da economia familiar nos países europeus, como a mecanização de 

determinadas atividades ou o papel da mulher que passa assumir parte principalmente da 

administração da pequena empresa doméstica. 

 

3. A Origem da pequena propriedade no Brasil 
 

De acordo com Wanderley (2001, p. 36/37), a agricultura familiar exerceu um papel 

secundário e subalterno na sociedade brasileira, constituindo-se “historicamente um setor 

‘bloqueado’, impossibilitado de desenvolver suas potencialidades enquanto forma social 

especifica de produção”. Segundo a autora, a grande propriedade se impôs como modelo 

socialmente reconhecido, recebendo estímulos mediante políticas públicas e procurando 

modernizar-se para assegurar sua reprodução. 

À grande propriedade abriu-se todas possibilidades de formação e expansão, ao 

campesinato, composto pelas camadas pobres do campo, seguiu-se um processo de 

despojamento, objetivando a preservação do modelo imposto cujo monopólio das terras 

concentrava-se nas mãos de uma minoria aristocrata.  

As primeiras formas de latifúndio no Brasil surgiram no início do período colonial 

quando a fase puramente extrativista, sem controle fiscal e administrativo, foi substituída 

pela produção organizada, mediante a doação de terras (sesmarias) somente a indivíduos 
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abastados, que em troca, deveriam constituir-se tributários vitalícios da Coroa, pagando-lhe 

uma sexta parte (sesma) de tudo que fosse produzido ou extraído. Assim, Guimarães (1989, 

p.53) diz que “não chegaria a distribuição das sesmarias, por mais desigual e injusta que 

fosse, a se afastar dos limites das classes dos senhores. (...) Não nos parece que jamais 

tenha passado pela mente da Corte Portuguesa colocar a terra nas mãos de homens do 

povo.” 

No regime das sesmarias desenvolveram os engenhos de cana-de-açúcar, as grandes 

fazenda de gado e a mineração. A cafeicultura, também praticada nos moldes da grande 

propriedade, teve seu início nesse regime, todavia sua alta cotação no mercado 

internacional fez com que seu cultivo se apossasse de latifúndios praticamente 

inexplorados, sendo que o mesmo caminho foi seguido pelas usinas de açúcar que se 

desenvolviam paralelamente.  

O sistema de posses vai abrir as portas para a instalação da pequena produção 

familiar, pois o povo encontrou na invasão a única forma de abrir “brechas” nos latifúndios 

que durante séculos foram protegidos pelas leis. Desta forma, os conflitos que se geraram 

devido as ocupações em massa de terras devolutas ou não cultivadas pela população rural 

pobre (e rica também) tornou o método de doações insustentável, culminando com a 

extinção do regime das sesmarias em 1822. 

Segundo Guimarães (1989, p.113), os posseiros foram os precursores da pequena 

propriedade camponesa. “De início as invasões limitavam-se às terras de ninguém nos 

intervalos entre as sesmarias, depois orientavam-se para as sesmarias abandonadas ou não 

cultivadas; por fim, dirigiam-se para as terras devolutas e, não raramente, para as áreas 

internas dos latifúndios semi-explorados.” 

Antes do sistema de posses, as massas oprimidas, sem recursos para financiar 

grandes plantações ou comprar escravos, viviam em torno das sesmarias, impedidas de se 

fixar em pequenas porções de terras. Quando conseguiam este feito logo eram expulsas, 

empurradas pelo crescimento dos monocultivos ou das criações dos senhores da terra. Essa 

era uma forma de manter os pequenos proprietários subjugados ao latifúndio como mera 

mão-de-obra de reserva. 
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Rocha Pombo apud Guimarães (1989), conta que até fins do século XVII, no 

nordeste açucareiro, os pequenos proprietários, para amenizar a pobreza, trabalhavam na 

fabricação de farinha de mandioca para o consumo e de aguardente – por ser de mais fácil 

fabricação que o açúcar – para vender no mercado.  

Em 1706 impõem-se severas penas aos fabricantes de aguardente com objetivo de 

proteger o mesmo produto de origem portuguesa, essa medida não provocou nenhum 

impacto nos grandes engenhos que estavam mais interessados em fabricar açúcar, atingindo 

basicamente aos pequenos produtores que tiveram que fechar seus pequenos engenhos e 

passar a plantar cana para vendê-la a um preço ínfimo aos grandes engenhos.  Não podendo 

resistir a tamanha perseguição e ao fado da miséria, os pequenos agricultores, obrigaram-se 

a vender as terras que havia restado; dando-se por satisfeitos aqueles que podiam viver nas 

sesmarias pelo menos como rendeiro.  

Nos demais continentes, o latifúndio nasce a partir da decadência da pequena 

propriedade camponesa, no Brasil esse processo foi invertido, visto que as populações 

pobres do campo só tiveram acesso a terra com o declínio do latifúndio e depois 

prolongadas batalhas contra a aristocracia rural. (GUIMARÃES, 1989). 

Desta forma, a pequena propriedade familiar surge como instituição consolidada por 

volta do último quartel do século XIX com a abolição da escravatura e a vinda dos 

imigrantes europeus para o Brasil; e início do século XX, com a crise de 1929. A este 

respeito Veiga (2002) escreve: 

A maneira como as oligarquias brasileiras aboliram a escravidão e 
importaram colonos para as lavouras de café teve o mesmo sentido 
histórico da “segunda servidão” do leste europeu. Houve um sombrio 
pacto para impedir que os negros e os imigrantes europeus e japoneses 
tivessem acesso à terra. Foi preciso esperar o crash de 1929, e a longa 
depressão subseqüente, para que uma parte do colonato pudesse comprar 
os lotes postos à venda por fazendeiros arruinados. Paralelamente, 
formara-se um imenso excedente populacional que logo passou a exercer 
forte pressão para ter acesso à propriedade da terra.  

Portanto, a busca das origens do atual quadro da estrutura fundiária no processo de 

colonização apresenta lógica se considerarmos que o monopólio da terra não se restringiu 

apenas a este período. Pelo contrário, a concentração de terra acompanha toda a história do 

país, apresentando relevante estabilidade ao longo do tempo. 
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De acordo com o Censo Agropecuário 1995/96, as propriedades familiares 

representam 85% dos estabelecimentos rurais, ocupando 30,5% da área rural cadastrada; do 

outro lado estão os estabelecimentos patronais que representam apenas 11% dos 

estabelecimentos rurais e ocupam 67,9% das áreas rurais cadastradas (INCRA/FAO, 2001). 

Estes dados revelam que, mesmo com os assentamentos já realizados, o atual nível de 

concentração da posse da terra ainda é muito grande, tendo em vista uma pequena parcela 

de proprietários deter a posse de mais da metade das terras, enquanto que os pequenos 

produtores, que representam a maioria dos estabelecimentos rurais, são obrigados a dividir 

uma parcela substancialmente inferior. 

No entanto, não podemos atribuir esta organização fundiária como conseqüência 

exclusiva da época colonial, desconsiderando, deste modo, outros acontecimentos que 

caracterizaram as formas de propriedade da terra prevalecentes nos períodos que se 

seguiram. 

 

3.1 Modernização da agricultura brasileira 

 

Com as bases do mercado de trabalho assentadas pelo fim da escravatura e a 

importação dos imigrantes europeus, a agricultura brasileira inicia um processo de 

modernização, a partir de meados de 1960. Segundo Rego (1993, p.24), a dinamização do 

setor agrícola nacional “expressa-se na transformação das relações de trabalho e na 

implantação de uma base técnica de produção que se consubstancia na progressiva 

empresarialização da agricultura e no surgimento e expansão dos complexos 

agroindustriais”. 

O processo de modernização agrícola se intensifica na década de 1970, com o 

aumento da produtividade do trabalho e do uso de máquinas e implementos agrícolas bem 

como de insumos modernos. Esse salto tecnológico concentrou-se, sobretudo, em São 

Paulo e nos estado do Sul, influenciado por políticas setoriais e macroeconômicas como os 

investimentos rurais, políticas de preços garantidos, programas especiais (Pro-Álcool), 

políticas comerciais, taxa de câmbio, evolução da estrutura fundiária, e fundamentalmente 

pela política de crédito à agricultura. (DAVID, 1997 apud FLEXOR, 2002) 

  
 



 39

Contudo, Graziano (1982) afirma que as transformações do setor agrícola 

correspondem a um processo de modernização forçada que não podem ser entendidas por 

aspectos isolados, mas como reflexos da própria conjuntura econômica prevalecente na 

época, na qual predominava o capitalismo monopolista e a industrialização tardia dos 

países periféricos. 

No Brasil, a industrialização tardia submeteu a agricultura a uma modernização 

conservadora, na medida que não rompeu com o latifúndio e fez dele um de seus principais 

baluartes, sob a proteção do Estado. Com efeito, o padrão de crescimento agrícola brasileiro 

ficou subordinado ao capital comercial e usuário, devido sua estreita vinculação ao setor 

exportador, e caracterizou a agricultura pelo privilégio dado a determinadas regiões e 

setores; o desenvolvimento lento e desigual das forças produtivas; e a forte dependência de 

grandes subsídios governamentais. 

Ademais, verificou-se dificuldades na conformação das formas específicas do modo 

de produção capitalista. Nesse sentido, Graziano (1982, p.27) diz: 

são poucos os casos em que se pode constatar presença das formas 
capitalistas clássicas ao nível do processo produtivo; isto é, de grandes 
empresas agrícolas operando à base de trabalho assalariado sobre uma 
base técnica avançada, e nas quais a extração do trabalho excedente se 
revela como extração de mais-valia diretamente ao nível do processo 
produtivo. 

 Ao contrário, o que se percebe é um grande número de pequenas propriedades, com 

baixa tecnificação e alta utilização da mão-de-obra familiar, que depende do trabalho 

contratado somente em épocas em que as atividades se intensificam, tais como o período de 

colheita.  

De acordo com David (1997) apud Flexor (2002), o modelo de desenvolvimento 

agrário adotado pelo país privilegiou o aumento da produtividade e a diversificação da 

produção, deixando de lado os problemas distributivos e de eqüidade social. Sem políticas 

voltadas aos pequenos produtores, a situação das famílias pobres do campo piorou, com 

agravamento da miséria, do êxodo, da concentração de renda e fundiária. 

Em 1970 a parcela dos 20% e dos 50% mais pobres da população economicamente 

ativa (PEA) da zona rural apropriava-se de 5% e 22% da renda agrícola total, 

respectivamente. Em 1980, esses percentuais caíram para 4% e 17,9%, respectivamente. Na 
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outra ponta estavam os 5% mais ricos do campo que detinham 24% da renda em 1970, e 

44% em 1980. (LIMA, 2000). 

Nos anos subseqüentes, a tendência de concentração de renda e de pobreza entre as 

pessoas ocupadas no setor agrícola continuou a crescer, visto que o índice de Gini passou 

de 0,507 para 0,540 e a apropriação de renda dos 50% mais pobres, que era de 17,9% 1980, 

foi reduzida em dois pontos percentuais (15,9%) em 1990. Além disso, o rendimento da 

PEA para o mesmo período diminuiu cerca de 8%. (HOFFMAN, 1992 apud CORRÊA, 

1999). 

Sem perspectivas para os pobres rurais, houve uma migração massiva em direção as 

cidades, culminando com um violento processo de desruralização. Em 1950 o Brasil tinha 

50 milhões de habitantes, dos quais 64% viviam no campo; em 1980 a população já 

alcançava 119 milhões, sendo que a população rural era de apenas 32% (LIMA, 2000). A 

corrida da população do campo em direção às cidades teve forte impacto no espaço urbano, 

devido seu despreparo em termos de infra-estrutura, e de oferta de emprego que garantisse 

o mínimo de qualidade de vida para uma força de trabalho totalmente sem preparo para as 

ocupações urbanas.  

Segundo Veiga (2000, p.2), um país que sofreu tamanho êxodo rural e mesmo assim 

apresenta a zona rural de todas as suas regiões proporcionalmente mais pobres que a zona 

urbana (Tabela 2), só pode ser explicada pela manutenção do mesmo padrão de crescimento 

agrícola, cuja marca essencial é “o desprezo e a intolerância das elites pelas formas 

familiares de propriedade e de uso da terra”.  

Os dados abaixo demonstram que as maiores diferenças estão concentradas nas 

regiões mais ricas do país (Sul e Sudeste) e menos acentuada na região Nordeste. Esta 

última região caracteriza-se como a mais pobre, concentrando quase dois terços da pobreza 

rural de todo país. 
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Tabela 2 – Proporção do Meio Rural na Pobreza Brasileira, 1990 

Regiões Metropolitano (%) Urbano (%) Rural (%) 

Sul 17,6 16,8 28,9 

Sudeste 26,9 17,7 27,1 

Nordeste 43,4 43,8 49,1 

Centro-Oeste 22,4 23,2 31,8 

Norte 43,4 43,2 - 

Brasil  28,9 26,8  39,2 
Fonte: Rocha (1995) apud Veiga (2000) 

    Nota: Os dados foram extraídos a partir das PNAD’s realizada pelo IBGE, entretanto, a pesquisa 
não abrangeu os meio rural do Norte e dos estados do Tocantins e Goiás.  

 

De acordo com o BID (1998), o fato da pobreza na zona rural ser maior que na zona 

urbana, em termos relativos, não representa uma característica particular do Brasil, mas de 

toda a América Latina. Desta forma, os pobres urbanos são mais numerosos que os rurais 

(tabela 3), porém, proporcionalmente, a pobreza neste último é mais aguda além de 

concentrar uma porcentagem mais elevada de extrema pobreza, ou seja, em algumas 

regiões da zona rural o acesso a serviços básicos é praticamente inexistente e quando 

existem são bem mais precários que nas cidades.  

Tabela 3 - Participação do Meio Rural na Pobreza Brasileira, 1990 

Regiões  Metropolitano (%) Urbano (%) Rural (%) 

Sul 2,0 4,5 3,9  

Sudeste  17,8 10,8 4,7  

Nordeste 7,6 18,5 19,0  

Centro-Oeste  0,8 3,6 1,5  

Norte  0,9 4,4 -  

Brasil = 100,0  29,2 41,7 29,1  
Fonte: Rocha (1995) apud Veiga (2000) 

Nota: Os dados foram extraídos a partir das PNAD’s realizada pelo IBGE, entretanto, a pesquisa 
não abrangeu os meio rural do Norte e dos estados do Tocantins e Goiás.  

 

Quanto à reforma agrária, esta se tornou o principal motivo de reivindicação da 

massa popular rural, que se organizou inicialmente com as ligas camponesas e atualmente 
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com o Movimento dos Sem Terras (MST) para exigir não só o acesso a terra, mas também 

o direito a cidadania. 

Segundo Graziano (1982), durante o período ditatorial as portas para a reforma 

agrária foram fechadas e o “milagre” de 68 relegou-a a um plano secundário sob o 

argumento de que se tivesse sido essencial ao progresso do país, o próprio desenvolvimento 

capitalista trataria de pressionar sua execução, de forma que nem a sociedade, nem a 

estrutura de poder teriam sido capazes de impedi-la. 

Este fato da nossa história comprova, mais uma vez, que a propriedade familiar não 

estava nas prioridades políticas de nossos governantes, que sempre lhe negaram qualquer 

tipo de proteção política e social. Para eles, a pobreza que os acometia nada tinha a ver com 

o escandaloso monopólio da terra, mas era de responsabilidade do livre desenvolvimento 

capitalista, como se o poder que lhes foi conferido fosse completamente incapaz de mudar 

os rumos do país. 

Contrariamente, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso se realiza a 

maior desconcentração de terras da história do país, mediante a massificação dos 

assentamentos em terras desapropriadas (Tabela 4). No período entre 1995 e 1998 foram 

assentadas 280 mil famílias, em 2001 este número saltou para 420 mil ao custo de 16 

bilhões. Ademais, também foi neste período que se estabeleceu uma política governamental 

destinada à produção familiar, com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf)2, em 1996.   

Por um lado, o número de famílias assentadas é significativo, embora insuficiente 

considerando que a população de sem-terras é da ordem de 5 a 6 milhões (VEIGA, 2000). 

Por outro, a implementação da reforma agrária assumiu um caráter distribucionista, cujo 

grande enfoque era dar “alguma coisa” a quem não tem nada. Não houve avaliação da 

qualidade em grande parte das áreas desapropriadas o que elevou muito a evasão dos 

                                                           
2 Embora ainda apresente resultados tímidos, o Pronaf “trata-se de uma estratégia de parceria entre eles, 
governos (municipais, estaduais e federal) e iniciativa privada na aplicação dos recursos, destinados também à 
melhoria da qualidade de vida, ao aprimoramento profissional, à adoção de tecnologia, à adequação e 
implantação de infra-estrutura e outros objetivos”. (Veiga, 2000, p.4) 
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assentamentos; por fim, a falta de planejamento e de fins produtivos para os assentados, não 

conseguiu combater o verdadeiro problema que é a pobreza rural. 

Tabela 4 - Agricultores sem-terra assentados pelo governo brasileiro 1964-1998 

Período Nº de famílias 
assentadas Média Anual 

1964-1984 - Ditadura Militar  115.000  5.500 

1985-1989 - Governo Sarney    90.000 18.000 

1990-1992 - Governo Collor  - - 

1993-1994 - Governo Itamar    12.600   6.300 

1995-1998 - Governo FHC  280.000 70.000 
Fonte: MEPF/INCRA, apud Veiga (2000) 

A partir dos últimos anos de ditadura militar o meio rural brasileiro transforma-se 

economicamente, na medida que cresce a urbanização da zona rural e atividades não-

agrícolas, antes praticadas somente para o consumo da família, passam a ser valorizadas ao 

lado das agrícolas, num processo chamado de pluriatividade. 

Com tendência a queda da renda agrícola desde a década de 1970, as famílias têm se 

dedicado às atividades não-agrícolas como criações exóticas, fabricação de doces, 

artesanato, preservação do meio ambiente, turismo, etc. Essas atividades cresceram muito, 

notadamente entre os pequenos agricultores. 

De acordo com Del Grossi & Graziano (1999), esse movimento é tão forte que as 

maiores renda média per capita são verificadas nas famílias pluriativas, enquanto as mais 

baixas concentram-se nas famílias que se dedicam exclusivamente às atividades agrícolas. 

Desta forma, as atividades não-agrícolas passam a exercer papel fundamental na vida dos 

pequenos agricultores que estavam desanimados com os preços dos produtos agrícolas. 

 

4. Ocupação do território acreano e a formação da pequena propriedade 
 

As transformações econômicas mundiais, ocorridas durante os séculos XVIII e XIX, 

conduziram a passagem do capitalismo concorrencial ao capitalismo monopolista. Este 
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último assentava-se, sobretudo, na concentração de capital de grandes grupos monopolistas, 

cujas empresas detinham elevado progresso tecnológico. Assim, Silva (1982, p.7) ressalta: 

Com as alterações revolucionárias no campo siderúrgico, com o 
desenvolvimento da indústria química, com a intensa utilização dos 
motores de combustão interna na produção e nos transportes, os diversos 
ramos da indústria pesada passaram a ter a primazia em relação às 
indústrias leves, principalmente têxtil, até então predominantes. 

Neste contexto, a indústria pneumática desenvolve-se vigorosamente devido o 

aperfeiçoamento dos meios de transportes e o conseqüente aumento na procura por 

bicicletas e posteriormente por automóveis. Em fins do século XIX, a borracha, enquanto 

principal matéria-prima da indústria pneumática em ascensão, assume um papel de 

destaque para desenvolvimento do capitalismo industrial monopolista, com demanda 

crescente no mercado internacional. 

Para atender a procura mundial por borracha, a Amazônia brasileira, onde estava 

concentrado o maior reservatório de seringueiras do mundo, é inserida no contexto 

internacional de forma subordinada e dependente.  

O território acreano também acompanha este movimento, sendo que a ocupação e “a 

incorporação do Acre ao território nacional é o resultado do avanço da frente extrativista da 

borracha natural, que atingiu a região na segunda metade do século passado.” E ensejava 

aqui “ a instalação de um tipo de exploração econômica, que teve por fundamento, a 

ocupação de grandes áreas de terra e, como unidade básica de produção, o seringal, onde 

vigorou ‘a mais criminosa organização de trabalho”. (CARVALHO, 2000) 

Como no Acre não havia força de trabalho suficiente para executar a atividade de 

fabricação da borracha, o capital monopolista, em conjunto com nacional, financiou a vinda 

de um enorme contingente de imigrantes nordestinos ao estado, notadamente de cearenses, 

que aqui passariam a ser chamados de seringueiros. A esperança dessa população, que fugia 

de uma das maiores secas registrada no nordeste, era de enriquecimento rápido, todavia, ao 

chegar na região depararam-se com um esquema de exploração, por meio do sistema de 

aviamento, cujas privações sofridas eram tão absurdas que Graziano (1982) chegou a 

chamar de semi-escravidão. 
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Silva (1982, p.16) explica que o sistema de aviamento estava constituído com o 

seringueiro na base, como produtor direto; seguido pelo patrão seringalista que era o 

proprietário do seringal; acima estavam as casas aviadoras em Manaus e Belém que 

garantiam o funcionamento dos seringais; e na ponta superior estavam as casas 

exportadoras, que financiavam todo o processo. Para explicar como este sistema 

funcionava, o autor diz: 

Na inexistência de estabelecimentos de crédito e necessitando de dinheiro 
para as suas operações, as casas aviadoras obtêm financiamento junto as 
casas exportadoras, endividando-se. Ficam, assim, as casas aviadoras em 
condições de adiantar ao seringalista toda uma parafernália de gêneros, 
bebidas, utensílios e instrumentos necessários ao funcionamento do 
seringal, ficando este na obrigatoriedade de lhe vender toda a produção 
ao final do período de produção. (...) O seringalista procede ao aviamento 
de todos os seus seringueiros, ou fregueses, que são, afinal, os que estão 
na base de todo o processo e os únicos que efetivamente trabalham na 
extração da borracha, e com ela pagam o que consomem dos barracões de 
seus patrões. 

Para Costa Filho (1995), o sistema de aviamento explica em grande parte a luta do 

seringueiro na Acre, pois a exploração sobre essa população era tão grande que num país 

onde a onde a escravidão já havia sido abolida encontrava-se homens que mesmo 

possuindo mão-de-obra livre não podiam vendê-la a quem quisesse. 

Isso acontecia porque a corrente de endividamento que pela qual os seringueiros 

eram envolvidos os mantinham aprisionados. Antes mesmo de chegar no local de trabalho, 

o seringueiro estava endividado com o patrão devido os custos de sua viagem e os 

mantimentos que receberia para iniciar a produção. No seringal, o seringueiro era obrigado 

a dedicar-se exclusivamente à produção de borracha, sendo proibido o plantio de culturas 

de subsistência como arroz, feijão, mandioca, dentre outras. Além de aumentar a produção 

gomífera, esta medida implicava no maior endividamento do seringueiro em relação ao 

patrão, visto que todos os mantimentos que eram necessários a sua subsistência advinham 

dos barracões. 

No primeiro ciclo da borracha, que vai de 1870 à 1912, o Acre bem como toda 

Amazônia, passa por um surto de progresso sem precedente devido a atividade extrativa da 

borracha, nesse período, esta matéria-prima chegar assumir a segunda posição na pauta de 

exportações brasileira. Entretanto, a implantação dos seringais de cultivo na Malásia deu 
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um duro golpe na frágil economia local, pois enquanto nossa produção era baseada no 

extrativismo, sem tecnologias que elevassem escala de produção, o seringais de cultivo 

ofereciam matéria-prima de melhor qualidade, maior escala e preços mais atrativos. 

Durante a segunda guerra mundial e a tomada dos seringais asiáticos pelos japoneses, a 

grandes potencias impulsionaram novamente a produção na Amazônia, entretanto, ela não 

alcançou a meta esperada, sendo novamente abandonada com fim do conflito.  

Com a estagnação econômica da região e o objetivo do governo militar de ocupação 

e integração da Amazônia ao Brasil, novas linhas de desenvolvimento começam a ser 

traçadas para a região, a partir 1964. Segundo Magalhães (1990), muitos foram os projetos 

elaborados com a intenção de ocupar e atrair grandes investimentos, entretanto, nenhum 

deles construídos a partir das especificidades regionais, assim, a maior parte das tentativas 

resultou em grandes fracassos.  

A partir da década de 1970, o Acre vai assistir uma profunda transformação do 

cenário econômico e social, com a formação de uma segunda frente pioneira em direção ao 

estado. Desta vez não se tratava de nordestinos que chegavam para produzir borracha, mas 

de grandes investidores do centro-sul, chamados de “paulistas”, que atraídos pelo baixo 

preço da terra e as facilidades proporcionadas pelos governos estadual e federal, 

compravam grandes propriedade dos seringalistas falidos com finalidade de implantar a 

pecuária extensiva ou de especular, esperando valorização imobiliária dos terrenos. 

As conseqüências imediatas desse processo de transferência de terras foram a 

desarticulação da economia local, a luta pela posse da terra e um intenso processo de êxodo 

rural. A compra dos antigos seringais e a expulsão dos seringueiros de suas áreas de origem 

resultou em conflitos que culminaram com a perda de muitas vidas. 

Em meados da década de 70, esse processo foi amenizado com a criação de 

obstáculos na compra e a negociação com terras sem registro. Por outro lado, para conter o 

fluxo migratório do campo em direção as cidades, o governo local, em conjunto com 

Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), criou os Projetos de Assentamento 

Dirigidos (PAD’s) do Estado do Acre. Tais projetos visavam aliviar as pressões sociais e 

atender seringueiros expropriados, sem terras, e outras as famílias que ali quisessem residir 

e tirar o sustento de sua família. De acordo com Souza (2002), foram criados inicialmente 
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os PAD’s Pedro Peixoto (1977), Boa Esperança (1977), Quixadá (1981) e Humaitá (1981), 

como modelo a serem seguidos por projetos posteriores. 

 

5. Conclusão 

 

A formação da pequena propriedade no Brasil iniciou sua consolidação quando o 

sistema das sesmarias foi extinto, a escravatura abolida, e a crise de 29 ocasionou o 

barateamento da terra. Antes as massas oprimidas vivam ao redor das sesmarias, sem 

condições financeiras que lhe permitissem se fixar e da terra tirar o seu sustento. 

Mesmo em processo de consolidação, a agricultura familiar não se tornou prioridade 

para o país, ao contrário, o que se seguiu foram grandes subsídios a dinamização de alguns 

setores da agricultura brasileira, concentrada sobretudo em São Paulo, que em invés de 

amenizar as disparidades no campo, agravou a desigualdade de renda agrícola, o aumento 

da pobreza e do êxodo rural. 

Somente na década de 1990, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, o país 

presencia uma desapropriação maciça de terras, entretanto, não foi suficiente para atender o 

universo de sem terras, que atualmente está entre 5 e 6 milhões. Por outro lado, a realização 

desta reforma agrária não assumiu caráter produtivo, o que implicou no baixo impacto 

sobre a pobreza rural.  

No Acre, assim como em todo o Brasil, a formação da pequena propriedade familiar 

está marcada por uma história de exploração descomedida sobre as massas rurais; e por 

grandes conflitos pela posse da terra, nos quais muitas vidas foram perdidas. A princípio a 

exploração acontecia mediante o sistema de aviamento, depois pelo descaso das autoridades 

locais não buscaram de imediato amenizar as conseqüências da transferência de terras de 

seringueiros falidos a compradores do centro-sul. 

Com a tensão social em função da expropriação dos pequenos produtores, o governo 

estadual, a partir de meados de 70, criou junto ao INCRA projetos de assentamento para 

instalar a população sem terra. 
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III - POBREZA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO ACRE 

 

1. Introdução 
 

Os resultados que serão apresentados neste capítulo tiveram como base o banco de 

dados do Projeto Análise Econômica dos Sistemas Básicos de Produção Familiar Rural do 

Estado do Acre (ASPF) desenvolvido pelo Departamento de Economia/ Fundação Ford 

Universidade Federal do Acre. 

A proposta deste projeto é conhecer a realidade dos pequenos produtores do então 

Vale do Acre3 e propor alternativas econômicas que contribuam com a construção do 

desenvolvimento sustentável local. Com a intenção de respeitar as diferenças entre a 

populações tradicionais, o projeto identificou no Vale do Acre a existência de três formas 

de produção familiar, denominado-os de sistemas de produção: o extrativista, o agrícola e o 

agroflorestal. Conforme ASPF (1996), os sistemas são um conjunto de elementos que 

interagem por cadeias de relações constitutivas e não apenas agregativas que afetam-se 

mutuamente e originam uma unidade organizada. 

Contudo, o foco deste trabalho é o Sistema de Produção Agrícola caracterizado pelo 

projeto ASPF (1996) como um sistema de cultivo múltiplo mediante a combinação de 

culturas anuais alimentares (arroz, milho, feijão e mandioca) com a criação de animais, 

principalmente bovinos. A agricultura de subsistência constitui-se, na maioria dos casos, no 

                                                           
3 Os municípios pesquisados na primeira etapa foram Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Acrelândia, Plácido de Castro, 
Rio Branco, Senador Guiomard, Porto Acre, Sena Madureira e a Vila Califórnia pertencente a Rondônia.  A escolha 
deste municípios como delimitação espacial obedeceu a um critério de logística, pois a falta de acesso via terrestre 
aos municípios que compunham o vale do Juruá tornava muito onerosa uma pesquisa que atingisse todo o estado. 
Somente em 2001, o Projeto ASPF estabeleceu os primeiros contatos com a região do Juruá, concluindo a pesquisa 
de campo em 2002. 
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componente dominante do sistema, mas a pecuária de pequena escala vem assumindo em 

algumas áreas uma importância cada vez maior.  

Desta forma, os resultados refletem o que foi constatado na pesquisa de campo 

realizada nas áreas consideradas agrícolas do Vale do Acre. Estas áreas correspondem aos 

Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) Boa Esperança, Pedro Peixoto e Humaitá. 

A indicação destes três PAD’s como áreas do Sistema Agrícola não é aleatória, mas 

resultado de contatos com organizações como Instituto Nacional de Reforma Agrária - 

INCRA, CNPT/IBAMA, Conselho Nacional do Seringueiro - CNS, Sindicados, 

Associações e Cooperativas, bem como o conhecimento dos próprios produtores rurais da 

região que indicaram como áreas representativas do Sistema Agrícola, considerando como 

fator principal o tempo de implantação do PAD. 

A realização da pesquisa de campo ocorreu em fins de 1997 e coletou informações 

referentes a um ano, entretanto, como o produção rural não é compatível com o ano civil, 

pois existem culturas cujo ciclo produtivo passa de um ano para o outro, adotou-se como 

referência a ano agrícola correspondente a maio de 1996 a abril de 1997.  

 

2. Desenvolvimento humano no estado do Acre 

 

Antes de apresentar os resultados sobre o Sistema Agrícola e seus respectivos 

projetos de assentamentos, identificou-se a importância de mostrar dados que passam uma 

idéia geral sobre o nível de desenvolvimento do Acre em relação aos demais estados do 

país. Essas informações são oriundas do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(2003) elaborado pelo PNUD, IPEA e Fundação João Pinheiro (MG), com informações 

referentes ao ano 2000. 

Com objetivo de estabelecer um ranking dos estados e cidades do Brasil estas 

instituições utilizaram-se como parâmetro o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). As dimensões utilizadas para chegar neste índice são as mesmas do 

IDH utilizados para medir o desenvolvimento humano dos países: educação (IDHM-E); 

renda (IDHM-R) e Longevidade (IDHM-L). Porém alguns indicadores usados são 
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diferentes, pois “embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta 

no IDHM são mais adequados para avaliar as condições de núcleos sociais menores.” 

(PNUD, IPEA & Fundação João Pinheiro, 2003) 

De acordo com o IDHM, o Acre ocupa a 21ª posição entre os estados brasileiros, 

ficando acima de apenas seis estados do nordeste (Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Piauí, 

Maranhão e Alagoas). No quesito educação o Acre está na 23° colocação; na renda, 16ª; e 

longevidade, 21ª. O Distrito Federal ocupou a primeira posição em todos os indicadores, 

com exceção de educação, na qual ficou em terceiro, perdendo para Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. No extremo oposto, como pior estado em Desenvolvimento Humano, ficou 

Alagoas, pois a exceção da variável renda, ocupou a última posição em todo os demais 

indicadores. 

Todavia, a situação atual do Acre em 2000 foi considerada melhor do que em 1991, 

pois verificou-se melhoras em todos os  indicadores durante o período que separa estes dois 

anos. Desta forma, o indicador Educação elevou-se em 21,5%, o IDH-M em 11,6%; a 

Longevidade, em 7,6%; e a Renda, em 5,4%. 

Apesar das melhoras nos indicadores, ainda há muito para ser feito, pois o ranking 

de desenvolvimento demonstra que, assim como o Acre, os demais estados das regiões 

norte e nordeste situam-se na maioria das vezes entre as últimas posições. Isso é resultado 

das disparidades existentes entres estas e a demais regiões do país, cujos estados encabeçam 

a lista de Desenvolvimento Humano Municipal. Para que as diferenças sejam amenizadas 

faz-se necessárias medidas urgentes e eficazes, tais como maiores investimentos em saúde, 

educação, geração de emprego, etc., permitindo que a qualidade de vida da população que 

vive nas regiões mais pobres do país possa se elevar mais rapidamente. 

Com relação às cidades, foi elaborado um ranking nacional e outro por unidade da 

federação. Utilizando a média dos dados dos 22 municípios acreanos obtivemos os 

seguintes resultados: 

- IDHM ficou em torno de 0,69, significando que o desenvolvimento humano das 

cidades acreanas ficaram um pouco acima dos níveis médios, pois quanto mais 

próximo de 1, mais desenvolvido é o estado; 
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- Educação atingiu o patamar de 0,78, para efeito deste cálculo são usados as 

variáveis correspondentes a  taxa de alfabetização de adultos (0,78); taxa bruta de 

freqüência escolar (0,78);  

- Longevidade ficou em 0,71, e a média de esperança de vida ao nascer para o ano 

2000 foi de  66,22 anos. Este indicador visa sintetizar as condições de saúde e 

salubridade do local pesquisado, visto que quanto mais mortes houver nas faixas 

etárias mais precoces, menor será a expectativa de vida observado no local. 

- Renda (0,58), neste critério a intenção é saber a renda municipal per capita da 

população residente na cidade. A média da renda per capita foi de R$ 139,26, valor 

abaixo do salário mínimo da época -  R$ 151,00. 

 
3. Amostra pesquisada no Sistema Agrícola 

 
Inicialmente, faz necessário esclarecer que os dados do Sistema Agrícola 

correspondem aos dados agrupados dos três projetos de assentamento dirigido, de forma 

que são esses dados agrupados que representam a situação da pequena agricultura familiar 

no Vale do Acre. A análise de cada projeto de assentamento representa um caso particular 

referente somente as condições apresentadas naquela localidade. 

O PAD Boa Esperança está localizado no município de Sena Madureira, como 

observamos na figura 1, 19% da pesquisa foi efetuada nesta localidade; o PAD Pedro 

Peixoto, que abrange os municípios de Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomard, 

contemplou 58% da pesquisa; e o Humaitá, situado em Porto Acre, 23%. 

9% 20%
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Sena Madureira Plácido de Castro Porto Acre
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ura 1: Percentual da famílias pesquisadas no sistema agrícola por Município 
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3.1 PAD Boa Esperança 
 

De acordo com o INCRA (1997) apud Souza (2002), o governo federal declarou, 

por meio da resolução de número 076 de dezembro de 1977 e o decreto de lei número 

79048 de 27 de dezembro de 1976, que 272.000 hectares (ha) do município de Sena 

Madureira estariam reservados para implementação do Projeto de Assentamento Dirigido 

Boa Esperança, visando assentar 972 famílias no local. 

De acordo com o Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA, 

2003) do INCRA, o PAD Boa Esperança atualmente conta com 275.914 ha, com 

capacidade para assentar 2.756 famílias. Entretanto, somente 627 famílias estão assentadas 

em propriedades com tamanho médio de 80 ha, das quais apenas 78 possuem o título 

definitivo da propriedade. A média de componentes por família é de 8 pessoas, sendo que 

do total de pessoas 55% são de homens e 45%, de mulheres. 

Em parte, as privações sofridas pela população do Boa Esperança podem explicar a 

baixa densidade demográfica deste projeto de assentamento, condições estas que serão 

expostas ao longo do trabalho. 

 

3.2 PAD Humaitá 

 

A criação do Projeto de Assentamento Dirigido Humaitá ocorreu mediante a 

resolução de número 117 de 08 de agosto de 1981. De acordo com Souza (2002, p.17) “A 

área territorial que forma o PAD Humaitá é de 63.861 hectares, a qual é originária da 

desapropriação dos seringais Curupaity, Preferência, Boa União e Humaitá. Entretanto, 

todas estas localidades eram popularmente conhecidas por seringal Humaitá e, ao se 

instalar o Projeto de Assentamento Dirigido, este nome foi mantido.” 

Localizado no município de Porto Acre, o PAD Humaitá está aproximadamente a 

30 Km de Rio Branco. Este projeto de assentamento conta com condições que favorecem o 

escoamento da produção e a melhora na qualidade de vida da sua população. Segundo o 

SIPRA, o PAD Humaitá, ao contrário do Boa Esperança, tem mais assentados (1.007 

famílias) do que a sua capacidade (981 famílias), dos quais 60% possuem títulos definitivos 
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da terra. A média do tamanho dos lotes é de 62 ha e de componentes por família é de 4 

pessoas, sendo que destes 55% são homens e 45%, mulheres. 

 

3.3 PAD Pedro Peixoto 

 

A criação do Projeto de Assentamento Dirigido Pedro Peixoto foi regulamentada 

pela Lei n° 4.914/63 do Estatuto do Trabalhador Rural e pelo Decreto n° 59.428/66. A 

desapropriação da área destinada ao projeto diretrizes que previam o aproveitamento de 

mão-de-obra local; criação de pequenas e médias propriedade rurais, implantação de 

culturas perenes de alto valor econômico e a criação de um pólo dinâmico de produtos 

primários industrializáveis. (CARVALHO, 2002). 

As condições de produção e moradia nesta localidade não são das melhores, faltam 

postos, escolas e estradas para atender 4.440 famílias assentadas em lotes de médios de 69 

ha. O Pedro Peixoto é o maior PAD do estado do Acre, com 296.243 ha e a capacidade para 

assentar 4.587 famílias. A média por propriedade é de 6 pessoas, com 53% de homens e 

47% de mulheres. 

 

4. Procedimentos metodológicos para determinação da pobreza 

 

Como demonstrado no primeiro capítulo, existem diversas formas para medição da 

pobreza, neste trabalho optou-se por utilizar o enfoque absoluto e definir a Linha de 

Pobreza a partir da renda per capita de US$ 1,00 diário. Utilizado pelo Banco Mundial, este 

método adota como parâmetro US$ 1,08 por dia como limite entre pobres e não pobres. Em 

1998, quando as pesquisas de campo e de preços foram realizadas pelo Projeto ASPF, o 

Real mantinha paridade em relação à moeda de americana de forma que S$U 1,00 equivalia 

a R$ 1,00. (DEL GROSSI, GRAZIANO & MAYA, 2001) 
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4.1 Determinação do rendimento per capita 

 

De acordo com o Hoffman (2000), o rendimento familiar per capita é obtido 

dividindo o rendimento de cada família pelo respectivo número de pessoas que a compõem, 

excetuando pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados domésticos. 

No caso da zona rural, para identificar a renda total disponível utilizou como indicadores a 

Margem Bruta Familiar (MBF) somada a renda proveniente de trabalhos realizados fora da 

unidade de produção, tais como salário de funcionários públicos (notadamente professores), 

diárias, etc. 

Segundo a metodologia utilizada pelo Projeto ASPF, Margem bruta familiar 

(MBF) é o resultado líquido específico e próprio para indicar o valor monetário disponível 

para a subsistência da família, inclusive uma eventual elevação do nível de vida, se o 

montante for suficiente. A sua magnitude incorpora a parcela de valor do produto 

correspondente ao consumo familiar obtida por via do mercado.  Em situações favoráveis, 

poderá ser suficiente para ressarcir custos fixos, especialmente as exigências mínimas de 

reposição do patrimônio.  

É calculada pela fórmula: 

 

MBF = RB - (CV - Vbcc) 
  sendo: 

  RB = renda bruta 

CV = custos variáveis 

Vbcc = valor dos bens de consumo comprados, 

 

Este último é dado pela seguinte fórmula: 

 

n 

Vbcc = ∑(Qbcc)u . pu 

u = 1 

Vbcc = ∑(Qbcc)u . pu 

Qbcc = quantidade de bens consumo comprados u 
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pu = preço unitário de um bem de consumo comprado  

u = itens de bens de consumo (u = 1, 2, ... , n) 

 

4.2 Determinação das medidas de pobreza 

 

Proporção de Pobres na População - com a linha de Pobreza fixada (z), Hoffman 

(2000) afirma que serão consideradas pobres as pessoas cujo rendimento não superar essa 

linha. Logo, a Proporção de Pobres será dada pela fórmula H = h/n, sendo que h 

corresponde ao número de pobres em população com n pessoas. 

Segundo Bowley (1923) apud Sen (1992), não existe indicador melhor para provar o 

progresso de uma nação que aquela que mostra a proporção da população que está em 

estado de pobreza. No entanto, Sen (1992, p.20) adverte: 

A proporção de pobreza não é, por suposto, insensível ao número de 
pessoas por debaixo da linha de pobreza; de fato, em uma sociedade 
dada, esta é a única variável a que é sensível. Porém, não presta atenção 
alguma na magnitude do déficit de renda daqueles que estão por baixo da 
linha de pobreza. Não importa, no mínimo, se uma pessoa está 
precisamente por baixo da linha, ou muito além dela, padecendo de fome 
e misérias extremas. 

Razão da Insuficiência da Renda ou Hiato de Renda – de acordo com Hoffman 

(2000), esta é uma medida mais sofisticada, pois considera a intensidade da pobreza 

mediante a observação da insuficiência de renda de cada pobre, que é a diferença entre a 

linha de pobreza e o rendimento do pobre. Desta forma, esta medida é sensível a 

intensidade da pobreza daqueles que estão abaixo da linha estabelecida, porém não faz 

referência à quantidade de pobres.  

Seja S a insuficiência de renda de todos os pobres e fixado o número de pobres, o 

valor máximo da insuficiência renda total é hz, que ocorre quando todos os pobres tiverem 

renda nula. Assim, a razão da insuficiência da renda é dada pela fórmula: 

 

hz
S

=Ι
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Índice de Insuficiência de Renda – sobre este índice Hoffman (2000, p.95), diz 

que “se admitirmos que o número de pobres pode crescer até incluir toda a população, o 

valor máximo da insuficiência de renda é nz. Definimos o índice de insuficiência de renda 

como:” 

nz
S

=ϕ  

 

Logo, verifica-se que: 

 

ΗΙ=ϕ  

 

5. Nível de pobreza e renda na agricultura familiar do Vale do Acre 
 

A proposta deste trabalho é mensurar a pobreza no universo da agricultura familiar 

do Vale do Acre, com base nos dados do projeto ASPF do ano de 1997. como quase não 

existem outros dados, a ressalva de algumas extrapolações feitas por determinados autores, 

indicando o nível de pobreza na zona rural do Acre e de toda região norte, seja para o 

mesmo período ou para anteriores. Nesse sentido, inviabiliza-se a comparação de 

informações, o estabelecimento de uma série histórica e a análise do comportamento da 

pobreza nos locais estudados. 

De acordo com a Tabela 5, dentro do sistema agrícola 30% dos agricultores 

familiares são considerados pobres por não atingir a renda per capita de US$ 1,00 por dia. 

Se comparado aos índices nacionais percebe-se que o Acre não difere muito do restante 

país, pois ao observar a Tabela 2, apresentada no segundo capítulo, com exceção do 

nordeste onde a pobreza atinge 49% da população rural, em todas as demais regiões o nível 

de pobreza para a mesma zona aproxima-se de 30%. 

Quanto aos projetos de assentamentos em particular, ressalta-se que os níveis de 

pobreza verificados corroboram a estratificação estabelecida para realização da pesquisa. 
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Neste caso, a estratificação foi utilizada para dividir a amostra por graus de 

desenvolvimento, objetivando atingir os diversos estratos sociais existentes no sistema 

agrícola. Assim, em reuniões com produtores e órgãos ligados a estes, identificou-se que de 

acordo com os critérios de produção, organização e acesso, o PAD Boa Esperança 

reapresentava o estrato de baixo desenvolvimento, o Pedro Peixoto, de médio e o Humaitá, 

de alto desenvolvimento. 

Tabela 5 - Nível de Pobreza entre os pequenos agricultores do Vale do Acre 

PAD's Proporção 
de Pobres 

Razão de 
Insuficiência de 

Renda 

Índice de 
Insuficiência de 

Renda 

Boa Esperança 40% 0,58 0,23

Humaitá 21% 0,47 0,10

Pedro Peixoto 30% 0,56 0,17

Sistema Agrícola 30% 0,55 0,17
 Fonte: Projeto ASPF/Dept° Economia/UFAC - 1997 

Conforme Tabela 5, o PAD Humaitá destaca-se por apresentar o menor nível de 

pobreza, com um quinto de pobres entre a sua população. É importante frisar que este 

percentual está abaixo dos níveis nacional e estadual. Ademais, a razão da insuficiência de 

renda daqueles que estão abaixo da linha da pobreza também é menor que os demais 

PAD’s, entretanto, não merece ser desprezada, pois mostra que a renda média dos pobres 

está 47% abaixo da linha de pobreza estabelecida. Note-se que, o índice de insuficiência de 

renda tem valores baixos mesmo quando há muita pobreza, segundo Hoffman (2000, p.97), 

“isso acontece porque esse índice só atinge seu valor máximo (igual a 1) na situação 

extrema em que toda a população tem rendimento igual a zero.” 

No transcurso da pesquisa de campo, pode-se observar que o PAD Humaitá possui 

uma boa infra-estrutura permitindo um melhor escoamento de sua produção, além de uma 

boa localização geográfica devido sua proximidade com o mercado de Porto Acre (cidade 

mais próxima) e com a cidade Rio Branco (30 KM) que é o maior centro consumidor do 

estado. 

Meireles (1998) apud Souza (2002) destaca que o asfaltamento das principais vias 

de acesso que ligam o Humaitá à cidade constitui-se fundamental para o nível de 
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desenvolvimento atingido neste projeto. Com dados disponibilizados pelo Sistema de 

SIPRA do INCRA, Souza (2002), destaca que além das boas condições de estradas e 

ramais, PAD Humaitá está bem provido de postos de saúde, escolas e Associações de 

produtores rurais. Com relação a estas últimas, a Tabela 6, mostra que foi no Projeto 

Humaitá onde se verificou o maior percentual de declarante que afirmaram participar de 

alguma organização de produtores4. 

Tabela 6 - Percentual de entrevistados que declararam participar de 
algum tipo de organização comunitária 

PAD’s Unidade Sindicato Associação Cooperativa 

Humaitá % 8 42 0

Boa Esperança % 9 6 0

Pedro Peixoto % 22 38 1

Sistema Agrícola % 16 33 1

Fonte: Projeto ASPF/Dept° Economia/UFAC - 1997 

Com relação ao PAD Pedro Peixoto, a Tabela 5 aponta que os níveis de pobreza 

deste projeto são iguais ao verificado no sistema agrícola em geral, com uma proporção de 

pobres de 30%.  A razão de insuficiência de renda mostra que tirar a população pobre deste 

estado não é uma tarefa fácil, pois como a renda média dos pobres está 56% abaixo da linha 

de pobreza, eles precisariam mais que dobrar suas rendas para deixarem de ser pobres. 

Ao observa as condições de infra-estrutura do Pedro Peixoto, Carvalho (2000, 

p.156) afirma que a precariedade na qual ela se encontra exerce reflexos negativos sobre as 

condições de transportes da produção dos agricultores, influenciando diretamente sobre 

nível de renda e bem como no nível de vida dos agricultores. Neste sentido, o autor resume 

dizendo: 

A gravidade da questão é tão pública e notória que a totalidade dos 
parceleiros entrevistados aponta a precariedade das estradas como o 
principal problema que inviabiliza o crescimento da produção 
agropecuária e a melhoria das condições sócio-econômicas dos 
assentados, ao prejudicar não apenas o trabalho agrícola como também os 
demais serviços sociais como assistência técnica, extensão rural, saúde, 
educação, associativismo e, especialmente, a comercialização, sendo 

                                                           
4 Porém, é preciso esclarecer que estes dados não refletem a quantidade de associações, sindicatos ou 
cooperativas existentes no referidos projetos de assentamento, mas apenas o percentual de entrevistados que 
declaram participar de algumas dessas entidades. 
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ainda responsável pelo elevado índice de perda da produção que, em 
muitos casos, ultrapassa a faixa de 20%. 

Como indicado na Tabela 5, o PAD Boa Esperança apresenta o maior grau de 

pobreza, com a proporção de pobre de 40%. A dificuldades enfrentadas pela população 

residente no referido local refletem os problemas que a maioria dos agricultores familiares 

têm para sobreviver. Porém, ao visitar os três PAD’s escolhidos para a amostra, percebe-se 

que no Boa Esperança eles são mais agudos, notadamente no que se refere-se a infra-

estrutura e prestação de serviços públicos. Nesse sentido, Souza (2002) descreve que o 

deslocamento da população ao município mais próximo - Sena Madureira – e o escoamento 

da produção daqueles que dependem das estradas são inviabilizados no período invernoso, 

devido a intrafegabilidade das vias terrestres, e para aqueles que moram a margem dos rios 

a dificuldade de deslocamento ocorre durante o verão quando são verificados os mais 

baixos níveis de água. 

O fato de o Projeto Boa Esperança apresentar o maior percentual de pobreza 

preocupa ainda mais quando observamos a razão de insuficiência de renda, pois segundo 

este indicador é neste projeto que está concentrada a maior intensidade de pobreza, com a 

renda média dos pobres abaixo 58% do limite estabelecido. 

Ademais, nota-se na Tabela 6 que o menor percentual de entrevistados que declaram 

participar de alguma organização de produtores concentra-se no Boa Esperança. A 

importância dessas entidades é o poder de organizar a comunidade para reivindicações em 

benefícios de todos, com elas pode-se adquirir maiores volumes de produção e com isso 

garantir compradores e melhores preços, além do maior poder de pressionar os órgãos 

competentes por melhorias que afetarão toda a comunidade. 
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5.1  Pobreza, renda e autoconsumo 

 

Autores como Hoffman e Graziano afirmam que a pobreza na zona rural é 

superestimada devido às análises realizadas com base nas PNAD’s não considerarem o 

valor do autoconsumo5 das famílias. Com efeito, ao analisar a pequena produção familiar, o 

autoconsumo assume extrema importância, pois ao contrário de grande parte da população 

urbana que recebe rendimentos mensais, ou até mesmo diários, os produtores rurais vivem 

de acordo com os ciclos de produção de culturas e animais. Desta forma, seus rendimentos 

são inconstantes, sendo maiores durante o período da colheita e abate, e menores nas 

entressafras.  

Ademais, os produtores estão sujeitos a variações no mercado, a desastres naturais e 

outros imprevistos que podem ocasionar uma queda repentina do seu nível de renda. Nesse 

sentido, o autoconsumo exerce extrema importância para assegurar a alimentação e a 

amenizar a dependência do agricultor familiar em relação ao mercado, na medida em que a 

maioria dos itens, sobretudo da alimentação, é suprida pela produção interna da unidade 

familiar.  

O Projeto ASPF, percebendo que não podia analisar economicamente uma unidade 

familiar agrícola desprezando a categoria do autoconsumo, tratou de coligir informações a 

este respeito e os resultados estão sintetizados na Tabela 7. 

Ao inserir o valor monetário do autoconsumo à renda total é extraordinário o 

impacto que causa na população que está abaixo da linha de pobreza. Os valores que 

anteriormente variavam entre 20% e 40% de pobreza baixam para patamares inferiores de 

3% e 5% (Tabela 7). O PAD Boa Esperança que apresentava-se como o mais pobre 

inverteu a situação e agora está com a menor proporção de pobres entre a sua população. 

Desta forma, comprava-se quão importante é o autoconsumo para as famílias rurais. 

Vale ressaltar que o autoconsumo refere-se principalmente a segurança alimentar, 

que provavelmente se esta população residisse na zona urbana nem ao menos isso teria, 

porém como explicamos no primeiro capítulo e como abordaremos mais detalhadamente a 

seguir, a pobreza é mais complexa contemplando também a prestação de serviços públicos, 
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que por serem vergonhosamente precários ou inexistentes na zona rural elevam muito o 

sofrimento desta população. 

Tabela 7 - Nível de pobreza entre os pequenos agricultores do Vale do Acre 
com o valor da renda disponível acrescida do valor monetário do autoconsumo 

PAD's Proporção de 
Pobres (%) 

Média do 
Autoconsumo 

(R$/ mês) 

Média de despesas 
no Mercado (R$/ 

mês) 

Boa Esperança 3 189,24 94,36

Humaitá  5 162,40 119,16

Pedro Peixoto 5 140,61 103,78

Sistema Agrícola 5 154,97 108,87
Fonte: Projeto ASPF/Dept° Economia/UFAC - 1997 

A Tabela 7 também traz resultados médios quanto ao autoconsumo e as mercadorias 

adquiridas no mercado.  Nota-se que em todos os casos o valor do autoconsumo é superior 

ao gasto realizado com bens que não podem ser produzidos pelos próprios agricultores. O 

PAD Boa Esperança se destaca por apresentar o autoconsumo com valor equivalente ao 

dobro da média de aquisição realizadas no mercado. O PAD Humaitá teve a maior média 

de despesa no mercado, porém o valor do autoconsumo não caiu, em relação aos demais, e 

manteve a segunda maior média, superior ao PAD Pedro Peixoto e ao Sistema Agrícola de 

modo geral. 

 

5.2 Distribuição dos gastos realizados no mercado 

 

Com o objetivo de calcular o custo real da força de trabalho familiar, o Projeto 

ASPF (1996) também extraiu informações sobres as mercadorias que os produtores 

familiares compram durante o ano, bem como as despesas efetuadas com saúde, educação e 

transporte pessoal. Contudo, ressalvamos que com relação à saúde e educação os dados não 

refletem quantidade de postos e escolas ou grau de necessidade da comunidade em relação 

a estes, mas sim quanto das despesas efetuadas foram alocadas nestes itens. No tocante ao 

                                                                                                                                                                                 
5 Corresponde aos produtos produzidos e consumidos pela própria unidade familiar, calculado com base nas 
quantidades e nos preços de mercado.  
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transporte, referes-se apenas ao gasto com a locomoção pessoal, geralmente para ir à 

cidade, excetuado-se o custo de transporte com a produção.  

Conforme esclarecido no primeiro capítulo, pobres são as pessoas com renda 

insuficiente para cobrir despesas mínimas com alimentação, vestuário, habitação e 

transportes. Desta forma, a intenção desta seção não é saber se as despesas médias com 

mercado apresentadas na Tabela 7 são suficientes ou não, mas saber como elas são gastas 

no mercado. 

De acordo com os dados expostos na Tabela 8, os pequenos produtores do sistema 

agrícola destinam praticamente metade de suas despesas na aquisição de mercadorias para a 

alimentação. Entre as mercadorias mais comuns, com aquisição em mais de 50% das 

famílias, estão o açúcar, alho, óleo de cozinha, sal, farinha de trigo, macarrão, café e 

bolachas. 

Note-se que os alimentos mais comprados são aqueles que os agricultores não 

fabricam em suas propriedades. Para alguns destes produtos existem similares de fácil 

fabrico como o açúcar preto substituindo o açúcar refinado e a banha de porco que substitui 

o óleo de soja. Porém, a utilização destes verifica-se principalmente em áreas extrativistas 

que são mais distantes dos mercados urbanos. Nas áreas agrícolas, o uso dos mesmos 

acontece em famílias muito pobres ou quando a família está sem dinheiro, entretanto, 

quando o problema financeiro é superado eles voltam a comprar os produtos 

industrializados. 

 

Tabela 8 - Distribuição das despesas realizadas no mercado por categoria 

PAD’s Unidade Alimentação Higiene e 
Limpeza Vestuário Saúde Educação Transporte

Humaitá % 47,17 12,19 16,58 14,62 0,78 8,66

Boa Esperança % 51,51 11,07 24,00 6,83 0,00 6,58

Pedro Peixoto % 51,35 10,49 18,79 9,26 0,35 9,76

Sistema 
Agrícola % 50,31 11,02 19,08 10,23 0,40 8,96

Fonte: Projeto ASPF/Dept° Economia/UFAC - 1997 
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Entre os serviços, os maiores gastos destinam-se a compra de remédios ou 

pagamentos de consultas e exames médicos (Saúde), a maioria destes realizados nas 

cidades mais próximas ou em Rio Branco, devido a falta de postos de saúde e de médicos 

nas localidades pesquisadas.  

Infelizmente, o investimento das famílias rurais em educação é irrisório, chegando a 

0% no PAD Boa Esperança. Na maioria das vezes, quando os filhos dos pequenos 

agricultores freqüentam a escola na zona rural, as despesas com fardamento e material 

escolar são realizadas pelo governo. Porém, os investimentos governamentais nestes 

estudantes são mínimos e as escolas não permitem a progressão do aluno, pois muitas delas 

não oferecem sequer o primeiro grau completo. Durante a pesquisa de campo, não foram 

poucos os casos de pais que relatavam que seus filhos estavam repetindo a mesma série 

várias vezes não por repetência, mas por não ter a série cujo aluno foi habilitado. 

 

5.3 Distribuição de renda entre as famílias agrícolas 

 

Como se trata de uma pesquisa somente com produtores familiares pensa-se que a 

desigualdade de renda entre eles é irrisória, porém, observando a Tabela 9 percebe-se que a 

desigualdade existe e atinge patamares elevados, sendo que esta seria maior ainda se a 

pesquisa houvesse contemplado os grandes fazendeiros destas localidades.  

Em todos os casos, verifica-se que os 10% de famílias com maiores rendas 

apropriam-se de mais 30% da renda total. Isso representa quase o dobro do que é 

apropriado pelos 50% mais pobres do sistema agrícola. Ademais, destaca-se que entre os 

10% mais ricos do Sistema agrícola estão os residentes no PAD’s Humaitá e Peixoto, 

encontrando-se apenas uma família do PAD Boa Esperança neste estrato. 

A maior desigualdade é percebida no PAD que apresentou o menor índice de 

pobreza - Humaitá -, enquanto que no PAD Boa Esperança, considerado o mais pobre, a 

apropriação da renda total pelos 50% mais pobres é maior quatro pontos percentuais em 

relação ao sistema agrícola em geral e cinco em relação ao Humaitá.  

  
 



 64

Tabela 9 -  Percentagem da renda total por estrato e Renda média por família 

Renda apropriada  
pelas famílias 

Boa 
Esperança Humaitá Peixoto Sistema 

Agrícola 

50% mais pobres 19% 14% 16% 15%

20% mais Ricas 49% 52% 50% 52%

10% mais Ricas 30% 33% 29% 32%

Média da renda mensal 
recebida pelas famílias     

50% mais pobres 73,05 164,26 105,02 107,26

20% mais Ricas 421,81 1.310,79 819,67 916,87

10% mais Ricas 513,63 1.668,31 950,28 1.137,36
 Fonte: Projeto ASPF/Dept° Economia/UFAC - 1997 

Entretanto, ao analisar a média mensal recebida pelas famílias (Tabela 9), observa-

se que somente no PAD Humaitá as famílias pertencentes aos 50% mais pobres possuem 

renda mensal superior a um salário mínimo da época (R$ 120,00). No Sistema agrícola em 

geral, a média de renda dos 50% mais pobres não atingiu um salário mínimo, mas, com 

exceção do PAD Boa Esperança, todos ficaram acima de R$ 100,00. A propósito, as médias 

dos três estratos do Boa Esperança ficaram abaixo da média geral, mostrando como as 

famílias deste projeto de assentamento padecem com privações básicas por causa do seu 

baixo nível de poder de compra. 

A diferença entre as médias de renda recebidas pelos os 50% mais pobres e os 20% 

mais ricas é visivelmente grande. No Sistema Agrícola, enquanto os primeiros recebem 

apenas R$ 107,00, os segundos dispõem de um valor 8,5 vezes superior. Comparado aos 

10% mais ricos essa diferença sobre para mais de 10 vezes em relação ao referido valor. 

Isso demonstra que mesmo entre os pequenos agricultores existe desigualdade na 

distribuição da renda e quem encontra-se abaixo da linha de pobreza necessita, com 

urgência, encontrar caminhos que elevem seu nível de vida. Porém, as soluções não 

dependem somente deles, mas também de novos investimentos na área rural, políticas de 

crédito voltada a agricultura familiar, bem como outras ações que beneficiem precisamente 

as famílias agricultoras que sofrem de extrema pobreza 
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6. Conclusão 
 

O nível de pobreza do Sistema de Produção Familiar Agrícola do Vale do Acre 

atingiu 30% da população. O PAD que apresentou o maior índice de pobreza foi o Boa 

Esperança, com 40% e o menor foi o PAD Humaitá, com 21%. Os dados referentes aos 

PAD’s refletem a situação de cada um quanto às condições de vida a que estão sujeitas seus 

moradores. 

Os dados foram calculados com base apenas na renda monetária oriundo das 

atividades produtivas executadas dentro da unidade familiar e de trabalhos extras como 

prestação de serviços a empresas, governos ou a outros produtores. Quando o valor do 

autoconsumo, que assume grande importância entre os pequenos agricultores, é acrescido 

nesta renda esses percentuais ficam entre 5 e 3%. Logo, sem o autoconsumo a qualidade de 

vida dessas famílias, notadamente no que se refere a alimentação, estaria gravemente 

comprometida. Ressalta-se que a maior parte da renda monetária provém de produção 

interna (78%) e o restante de trabalhos extras. 

No que se refere ao distribuição de renda entre os agricultores familiares, os 10% 

mais ricos do Sistema Agrícola se apropriam de 32% da renda total, enquanto os 50% mais 

pobres se apropriam de apenas 15% da renda total. A pesquisa contemplou apenas 

agricultores familiares, se as grandes propriedades tivessem sido pesquisadas esse 

percentual de concentração seria mais acentuado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pobreza é um fenômeno complexo e multifacetário que vem preocupando o 

mundo devido ao alto índice que atingiu em 1999, principalmente na áfrica subsaarina.  

No Brasil a situação é similar, pois seu nível de pobreza é maior do que a maioria 

dos países com renda per capita similar a sua. Com 34% da população em estado de 

pobreza, sociedade e governo caminham no sentido efetivar programas de erradicação da 

pobreza e na divulgação de dados que orientem a implementação de políticas públicas 

locais. 

Entretanto, muitos autores acreditam que estas ações devem ser apenas o primeiro 

passo no combate a miséria, visto que além do país crescer economicamente, como 

recomenda o Banco Mundial, o país precisa modificar sua estrutura de distribuição de 

renda. Não podemos mais esperar que os benefícios gerados pelo crescimento sejam 

distribuídos automaticamente aos pobres.  

A prova de que essa transferência imediata não acontece é corroborada quando 

observamos a estabilidade da distribuição de renda entre 1977 e 1999. Neste período, os 

indivíduos que se encontram entre os 10% mais ricos da população se apropriaram de cerca 

de 50% do total de renda. Enquanto isso, os 50% mais pobres detiveram apenas pouco mais 

de 10% da renda. Apenas o pequeno grupo de 1% da população concentra uma parcela de 

renda maior do que a apropriada por 50% das pessoas mais pobres. 

Ao observar a zona rural brasileira, dados comprovam que a proporção de pobres 

desta zona é superior à urbana, isto é, os pobres urbanos são mais numerosos que os rurais, 

porém, proporcionalmente, a pobreza neste último é mais aguda além de concentrar uma 

porcentagem mais elevada de extrema pobreza. 

  
 



 67

Na agricultura familiar do sistema agrícola do Vale do Acre (Acre), a pobreza 

atingiu 30% da população. Entre os três projetos de assentamento estudados, o que 

apresentou o maior índice de pobreza foi o Boa Esperança, com 40% e o menor foi o PAD 

Humaitá, com 21%. 

As condições socioeconômicas em que se encontra a pequena propriedade familiar 

do Vale do Acre é agravada pela a falta de infra-estrutura e acesso a serviços públicos 

básico. Nesse sentido, o autoconsumo assume papel fundamental para garantir a 

alimentação das famílias. Ademais, o nível de concentração de renda verificado entre os 

pequenos agricultores das localidades estudadas seria maior ainda caso as grandes fazendas 

fossem contempladas na pesquisa. 

A análise dos dados de pobreza no Vale do Acre centrou-se basicamente na renda 

dos agricultores, entretanto, a concepção de pobreza é bem mais ampla. Nesse sentido, 

torna-se importante que novos estudos demonstrem outros aspectos importantes, como a 

carência em saúde, educação, fome e a própria noção dos agricultores a respeito este 

fenômeno. 
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