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2- AGRICULTURA E URBANIZAÇÃO1 

Wilson Cano2 

 

Até recentemente, a reflexão sócio-econômica sobre os problemas da agricultura e 
sobre a urbanização era praticada de forma excludente, como se as duas temáticas só 
devessem e pudessem ser tratadas de forma separada. Isto decorria do rígido corte disciplinar 
que havia entre a sociologia urbana, a economia e a agronomia, que felizmente parece estar 
com seus dias contados.  

Por outro lado, os estudos sobre a questão da urbanização no mundo subdesenvolvido 
só atingiram maior realce a partir do início da década de 1960, face ao avanço da 
Industrialização e à conseqüente expansão do mundo urbano, notadamente na América Latina. 
A década de 1970, particularmente para o Brasil - mas não só para este país - traria à 
superfície uma intrincada teia de problemas em nossas principais cidades a que chamei de 
“caos urbano”. Problemas os mais variados como os de transporte, habitação, água, esgoto, 
saúde, educação, emprego, violência, lazer, etc., defrontavam-se não só com a “clássica” 
observação da “falta de recursos” mas também com a perplexidade de acadêmicos, políticos e 
planejadores, muitos dos quais passaram então a apelar para a “solução” do tipo “a cidade 
deve parar de crescer”.  

Mais recentemente, as preocupações acadêmicas têm  se voltando para uma reflexão 
que tenta - na medida do possível -, integrar as visões compartimentadas num processo de 
reflexão global, entendendo o urbano não apenas como fruto de sua própria evolução mas 
como resultante, também, do processo rural (Cano, 1985, Rangel, 1986).  

Alguns trabalhos recentes têm incursionado nessa questão, tentando mostrar o 
problema basilar da heterogeneidade estrutural das economias latino-americana e brasileira 
resultante de seus processos de desenvolvimento econômico, particularmente da 
industrialização modernizadora. 3 

Tal heterogeneidade, resumidamente, decorre do fato de que os países 
subdesenvolvidos, em sua transição para o capitalismo industrial, o fizeram de uma forma 
duplamente retardatária (Cardoso de Melo, 1983). Primeiro, porque o fizeram após os países 
“centrais” terem atingido processos avançados de industrialização. Segundo, e 
principalmente, porque o fizeram após o capitalismo superar a etapa concorrencial e passar a 
oligopólica, com crescente internacionalização.  

Enquanto os países que primeiro se desenvolveram puderam promover mais cedo e 
mais lentamente a transformação de sua agricultura, ajustando, – no tempo e no espaço -, sua 
modernização à industrialização por que então passavam, os latino-americanos sofreram 
processo diverso.  

Praticavam agricultura atrasada, e mesmo no segmento exportador – gerador básico de 
sua transição para o capitalismo -, a agricultura não guardava identidade tecnológica com a 
dos países desenvolvidos. Contrariamente, a indústria mecanizada que vem sendo implantada 

                                                      
1 Texto original transcrito dos Anais do 24º Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural-Sober 1986, 
ampliado e publicado na Revista Reforma Agrária de 1-4/1986. 
2 Professor Titular do Instituto de Economia da Unicamp. 
3 Entre outros, ver os de Cano (2007 B: usei neste texto a 1a. ed. de 1985), Fajnzylber ( 1983),  Rodrigues ( 
1985) e  Tavares (1981) 
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no mundo subdesenvolvido desde fins do século XIX, o era com a tecnologia imperante 
naquele momento nos países centrais. Vale dizer: desenvolvia-se o capitalismo periférico e 
retardatário, com modernidade na indústria e atraso na agricultura.  

Nos países desenvolvidos, a heterogeneidade estrutural que ainda existia no inicio do 
século XX era consideravelmente menor do que a que surgiria nos países subdesenvolvidos, 
mesmo se comparada com os países menos desenvolvidos da Europa Ocidental. Isto porque, 
nesses países, a modernização e o avanço da industrialização se deu de forma mais estável e, 
portanto seus processos de urbanização manifestaram-se de maneira menos abrupta do que os 
verificados no mundo subdesenvolvido, particularmente na América Latina e no Brasil.4  

Por outro lado, suas estruturas agrícolas pré-existentes também não sofreram 
mudanças abruptas, salvo aquelas decorrentes dos parâmetros da industrialização. Portanto, 
trata-se de economias com uma estrutura produtiva agrícola mais estável e igualmente com 
uma estrutura fundiária mais eqüitativa e estável. 5 

Como são países cujas dinâmicas econômicas funcionaram com maior grau de 
estabilidade estrutural, seus sistemas de preços eram mais estáveis, também no que tange à 
agricultura. Essa menor flutuação dos preços é radicalmente distinta do que ocorre no mundo 
subdesenvolvido, com permanentes pressões inflacionárias. Como o capitalismo nesses países 
se desenvolveu de maneira mais integrada em termos setoriais, a questão do abastecimento e 
da distribuição de produtos agrícolas em bruto ou transformados é algo que, igualmente, 
também não sofreu rupturas abruptas, tendo, portanto grau de estabilidade muito maior do que 
no mundo subdesenvolvido.  

Dado que esse desenvolvimento econômico e a modernização se deu de maneira 
menos desigual entre a agricultura e a indústria, também os desníveis de produtividade entre a 
atividade agrícola e as atividades urbanas foram muito menores do que os observados no 
mundo subdesenvolvido. Este fato reforçou a tendência à diminuição do diferencial entre a 
taxa de salário na agricultura e na economia urbana, ao contrário do que ocorre no mundo 
subdesenvolvido. Isto contribuiu também para que a distribuição da renda naqueles países se 
desse de forma muito mais eqüitativa do que no mundo subdesenvolvido.  

Ao mesmo tempo em que o processo de modernização dessa agricultura se deu de 
maneira mais branda, a aceleração do desenvolvimento das atividades urbanas pôde processar 
um enxugamento mais rápido e menos doloroso do excedente virtual de mão-de-obra agrícola 
que era expulsa pela modernização. Isto permitiu uma expansão urbana muito mais amena do 
que a que se verifica no mundo subdesenvolvido.  

Por essas razões, a formulação das políticas agrícolas e agrárias nos países 
desenvolvidos, tem caracteres muito mais estáveis. De um lado, porque a estrutura de oferta e 
as condições para essa produção são muito mais estáveis; por outro lado, porque a estrutura de 
demanda e as condições em que se esta se forma, igualmente são muito mais estáveis do que 
no mundo subdesenvolvido.  

                                                      
4 (NA) O que se quer dizer é que a modernização que também se dava na agricultura  não era  tão intensa quanto 
a da indústria, ao mesmo tempo que as transformações e expansão da indústria intensificaram o emprego urbano, 
amortecendo a queda do rural e incluindo seus ex-trabalhadores na economia urbana. 
5 (NA) Salvo nos países que realizaram transformações na estrutura fundiária ou programas de reforma agrária, - 
como a Inglaterra, EUA e Japão -, acelerando a modernização no campo e, com isso, intensificando as 
transformações capitalistas de suas economias. 
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Assim sendo, os maiores problemas das políticas agrícolas do mundo desenvolvido 
são o de tentar manter uma estrutura de preços relativos próxima e compatível com a dos 
preços urbanos e, principalmente no que tange à Europa Ocidental, de se manter o mais 
competitivo possível frente à agricultura norte-americana. Por outro lado, além da reduzida 
heterogeneidade estrutural, como essa agricultura já não precisa enfrentar problemas cruciais 
como o do emprego rural, do abastecimento e distribuição nos mercados urbanos, e do meio 
ambiente rural, a formulação de sua política agrícola pode contemplar um caráter mais 
setorial e especifico e menos globalizante, ao contrário das necessidades correntes que se 
fazem presentes no mundo subdesenvolvido. 

Em nossos países, o atraso da agricultura até a década de sessenta era o traço marcante 
desse setor. No compartimento produtor para exportações algum grau de modernização se 
manifestava para que se pudesse manter competitividade no mercado exterior. No amplo setor 
produtor para o mercado interno, a produção se manifestava com baixo grau tecnológico, 
crescendo vegetativamente pela expansão da área plantada, o que permitia um crescimento do 
contingente populacional, urbano e rural, a taxas muito mais elevadas do que as verificadas 
nos países desenvolvidos.  

A manutenção do atraso dessa agricultura piorava cada vez mais as condições de 
sobrevivência do imenso contingente de sua população rural. No caso brasileiro, pelo menos 
desde a década de 1930, isto engendrou um grande fluxo de emigração, o chamado êxodo 
rural, em direção não só às zonas urbanas mais densamente povoadas como Rio de Janeiro e 
notadamente São Paulo, mas também para áreas rurais mais distantes e de mais fácil acesso à 
terra como eram o  Centro Oeste e o Paraná. 

Contudo, a partir da década de 1960, parte dessa agricultura, - notadamente seu 
segmento mais voltado para o mercado exportador, ou para a produção de insumos para 
transformação industrial (cana-de-açúcar, cítricos, soja etc.)-, acelera seu processo de 
modernização. Agora, por razões diferentes, ou seja, por elevar sobremodo a produtividade do 
trabalho, gerava um acréscimo àquele fluxo migratório, engrossando as fileiras do êxodo rural 
em direção às grandes cidades (Graziano da Silva, 1981; Kageyama, 1985). 

Dado que a industrialização que aqui se manifesta e seus serviços urbanos 
complementares introjetam tecnologias modernas, o emprego urbano de mão-de-obra é 
incapaz de dar vazio àquele excedente estrutural. Resumidamente, a industrialização e 
urbanização que vão se processando são incapazes de absorver aquele excedente que está 
sendo liberado tanto pela manutenção do atraso quanto pela modernização da agricultura.  

Por outro lado, seu segmento exportador é reflexo às vicissitudes da demanda externa, 
tendo altas e baixas decorrentes de flutuações econômicas cíclicas e de eventos naturais como 
secas, geadas etc. Essa instabilidade exige maior rigor e maior amplitude da política agrícola.  

O acentuado desnível entre o crescimento da renda gerada na agricultura e o ritmo de 
crescimento urbano-industrial, bem como dos já referidos desníveis de salários imprime 
movimentos mais abruptos às flutuações da demanda de alimentos, gerando pressões sobre o 
nível de preços e crises de abastecimento.  

O segmento mais moderno voltado para a produção de exportáveis e para a produção 
de insumos que serão transformados pela indústria e para energéticos, tornou-se passível de 
rápida capitalização nas duas últimas décadas, graças aos  estímulos de preços e de crédito.6 
                                                      
6 (NA) Isto foi possível graças às novas políticas de crédito rural e de incentivos às exportações, a partir de 1965-
66. 
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Essa capitalização permitiu-lhe não só uma grande e rápida expansão dessa produção como 
também uma rentabilidade garantida e elevada.  

Contudo, não ocorre o mesmo com o segmento produtor de alimentos simples, que 
opera com outro colar de preços internos, - determinado por outras condições institucionais, 
econômicas e sociais, face à absurda concentração pessoal da renda e aos baixos níveis 
salariais aqui praticados. Estas condições inibem a modernização deste compartimento 
produtivo, impondo-lhe baixos níveis de produtividade da terra e do trabalho. Assim sendo 
seu crescimento é vegetativo, na dependência de expansão do emprego urbano e do nível dos 
salários.  

Sua menor eficiência econômica produtiva causa-lhe a perda de competitividade pelo 
uso do solo, na concorrência com o compartimento produtor modernizado e isto faz com que 
sua atividade seja expulsa dos espaços antes ocupados - relativamente próximos à grandes 
concentrações urbanas - deslocando-se espacialmente em direção às periferias nacionais.7 

Resumidamente, são os seguintes os principais problemas gerados pela agricultura nos 
países subdesenvolvidos e que afetam o mundo urbano.  

No segmento moderno (insumos para a indústria e exportáveis), a modernização 
elevou a produtividade do trabalho gerando, ao mesmo tempo, expulsão liquida de mão-de-
obra e transformando o restante de seus trabalhadores na esdrúxula situação dos “bóias-frias”, 
que vivem produtivamente no mundo rural, mas socialmente no mundo urbano. Essa 
modernização, contudo pouco fez em relação aos rendimentos físicos da terra que continuam 
baixos.8 O uso indiscriminado de agrotóxicos, por sua vez, tem contribuído fortemente para a 
degradação ambiental, especialmente das águas, muitas delas usadas para o abastecimento 
humano urbano.  

No segmento produtor de alimentos simples, não é a modernização que expulsa sua 
população, mas sim a manutenção do atraso, pela baixa produtividade e pelo crescimento da 
miséria. Seu constante deslocamento espacial tem gerado uma série de problemas ao 
abastecimento urbano: as distâncias cada vez maiores implicam maiores custos de transporte e 
crescentes dificuldades de armazenagem e distribuição. Estes impactos se multiplicam 
gerando aumentos de custos e de preços. 9 

Essas condições em que opera a agricultura põem a nu a necessidade premente de 
elaboração e implantação de uma política agrícola e agrária abrangentes e de perspectivas de 
prazos curto, médio e longo. Penso que essa formulação deveria contemplar as seguintes 
diretrizes fundamentais: 

1. Política de zoneamento agrícola, contemplando todo o território nacional, com 
vistas aos seguintes objetivos: 

a) eliminação do excesso de transporte de produtos agrícolas, como absurdamente 
ocorre hoje;  

b) diminuição dos gastos com energéticos, especialmente com referência ao 
                                                      
7 (NA) Esse fenômeno, chamado por Furtado de Agricultura Itinerante, está tratado no capítulo II de seu livro 
Furtado (1972). Ver também a atualização dessa discussão em Cano (2006). 
8 (NA) À medida que o capitalismo no agro se intensificou, particularmente a partir da década de 1980 e a 
fronteira agrícola se expandiu  ainda mais para o CO e o NO, essa situação se modificou, com grandes aumentos 
de produtividade e de produção.  
9 (NA) Também parte deste segmento passou por modernização, além das profundas transformações de sua 
estrutura comercial de abastecimento, que sofre acentuada modernização e concentração capitalista.  
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programa do álcool, descentralizando e alternando parte de suas atuais condições de 
distribuição; 

c) discriminar espaços regionais para preservar terras para cultivo preferencial de 
alimentos simples; 

d) facilitar a elaboração e melhor cumprimento de políticas espacializadas de 
preservação do meio ambiente, notadamente nas bacias hidrográficas que abastecem centros 
urbanos.  

2. Política de reforma agrária, que persiga os seguintes objetivos principais: 

a) expandir a produção alimentar; 

b) retenção de parte do êxodo rural-urbano, pelo aumento da ocupação rural; 

c) melhoria do padrão de vida da mão-de-obra rural; 

d) aumentar o uso de terras ociosas e dar-lhes eficiência produtiva.  

Esta política deveria ser formulada respeitando a política de zoneamento agrícola, e 
sua estratégia deveria contemplar dois momentos de atuação: uma imediata, para 
regularização jurídica e para atender os mais graves e inadiáveis conflitos explicitados; a 
outra, de longa duração - a propriamente chamada reforma agrária - elaborada e implantada 
conjuntamente com as demais políticas agrícolas, notadamente a de zoneamento da produção.  

3. Política social rural, para acabar de vez com as condições deprimentes em que vive 
a maioria de nossa população rural. 10  Ela deveria perseguir; 

a) melhorias das condições de trabalho; 

b) consolidação jurídica das relações do trabalhador rural; 

c) atendimento sanitário e educacional; 

d) atendimento à questão habitacional para os que trabalham no campo, 
perseguindo o objetivo de conter e retardar o fluxo rural-urbano.  

4. Política de diferenciação do uso dos instrumentos de política econômica, tais como 
os preços mínimos, seguro agrícola, crédito de custeio e de investimento, taxas de 
armazenagem, assistência técnica e compras governamentais para regularização de estoques. 
A diferenciação aqui sugerida é distinta da atual, que persegue, grosso modo, atender às 
regiões menos desenvolvidas (NO e NE) e aos pequenos produtores. Essa diversificação não 
basta, e é preciso aplicá-la como decisivo instrumento de apoio à política de zoneamento 
agrícola, às metas de produção de alimentos simples, com os objetivos de emprego rural e de 
melhoria das condições de vida dos que trabalham no mundo rural. 

Concluindo, penso que a complexa e crescente interação rural/urbana (Agricultura / 
Indústria / Serviços) requer, urgentemente, uma radical mudança no Processo de 
Planejamento. Entendo que a interação dos problemas e das propostas para suas soluções 
(metas e objetivos das políticas setoriais) deve ser feita mediante um trabalho conjunto das 
instituições envolvidas.  

                                                      
10 (NA) Essa população teve melhoria de suas condições, principalmente a partir da Constituição Federal de 
1988, com a aposentadoria rural, com o Estatuto do Idoso (“aposentadoria” aos maiores de 65 anos) (2003) e 
com os programas mais recentes tipo Bolsa Família e reajustamento real do salário mínimo, notadamente a partir 
de 2006.  
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Assim, o Ministério da Agricultura faria uma primeira formulação da política 
agropecuária, mas esta seria submetida - junto com as demais políticas setoriais elaboradas 
por seus respectivos Ministérios - a um “Conselho lnterministerial” que daria o ajuste final da 
compatibilização com os demais.  

 

 


