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RESUMO

Trata-se da apresentação de um capítulo de livro (já no prelo) que busca fazer a discussão do papel da reforma agrária e da agricultura familiar no 
Brasil do século XXI. O trabalho inicialmente apresenta discussão sobre a questão agrária dos autores clássicos (Lenin, Kautsky, Chayanov) a 
abordagens mais recentes tanto na visão marxista (Mann e Dickinson) como na visão neoclássica (Binswanger e seus coautores de distintos 
trabalhos, Boussard e Briton e Hill) e as visões de autores brasileiros sobre o tema (dos clássicos Caio Prado Junior, Inácio Rangel e Delfim Netto 
até visões mais contemporâneas como Leite e Ávila, José Eli da Veiga e outros). A partir destas perspectivas, traz-se a discussão sobre o papel da 
agricultura no desenvolvimento (Mellor e Jonhston) e sua aplicabilidade para o Brasil (aqui novamente usando Leite e Ávila, mas também 
comparando as ideiais de Rostow sobre as pré condições para o arranco e o coronelismo como descrito por Victor Nunes Leal). Num segundo 
momento, amparado em dados do INCRA e do IBGE, discute-se a reforma a agrária e as política públicas para a agricultura do ínicio do regime 
militar, em 1964, até o princípio do governo Bolsonaro, em 2019. Apresenta-se a reforma agrária como uma política perene para em seguida 
adotar uma abordagem descritiva das políticas para a agricultura desenvolvidas no Brasil desde o golpe militar até o período mais recente com a 
virtual paralisação das políticas públicas diante dos constrangimentos impostos pela emenda constitucional nº 95 (teto de gastos). As duas 
primeiras seções permitem uma reflexão, feita na terceira seção, do papel da agricultura no desenvolvimento brasileiro e repensar a questão 
agrária no Brasil do século XXI. Neste sentido, o texto recoloca a discussão do papel da agricultura no desenvolvimento, mas pensando em termos 
mais próximos da visão de Amartya Sen de desenvolvimento como liberdade do que do tradicional debate sobre crescimento econômico. Deste 
modo, procura se entender o papel da agricultura como facilitadora das liberdades instrumentais discutidas por Sen. A partir desta síntese, 
discute-se a questão agrária no Brasil hoje, que costuma ser pensada a partir dicotomia entre os modelos da agricultura familiar e do agronegócio 
patronal, e tenta abordar a temática através de modelos de tipologia da ruralidade brasileira. A última seção é mais prospectiva e procura 
apresentar uma agenda alternativa para o setor rural brasileiro dentro da atual conjuntura, mas propondo saídas para os constrangimentos 
existentes. Apresenta-se desde propostas de alterações legislativas até fontes de recursos para a implementação de políticas públicas públicas.
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