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Na influente interpretação de Hartz (1955) sobre o caso dos Estados Unidos, a estrutura social do meio rural

desempenha importante papel na formação da sociedade industrial. Assinalando a ausência de um passado feudal, este
autor argumentou que as relações sociais surgidas nesse país não foram historicamente marcadas por antagonismos
estruturais, nem por polarizações ideológicas. Criou-se assim, implicitamente, um consenso a respeito da estabilidade e
da continuidade do processo de desenvolvimento. Provavelmente, essas idéias foram influenciadas pela famosa ‘tese
de Turner’ sobre o papel da fronteira. (1) Como Turner, Hartz deu pouca importância a fenômenos estruturais que, no
contexto da agricultura exportadora do Sul, baseada na escravidão, favoreceram o realinhamento impulsionado pela
industrialização, a urbanização e a agricultura comercial praticada na fronteira em expansão. Para Barrington Moore
(1966), ao contrário, uma espécie de revolução burguesa (que teve na Guerra de Secessão um capítulo importante) foi
provavelmente necessária para abrir espaço para o capitalismo em desenvolvimento, representado pelo Norte em vias
de industrialização e o Oeste ocupado por produtores agrícolas independentes. Muito mais explicitamente do que
Hartz, Moore apontou como, desde o começo, essa agricultura deu um importante suporte ao desenvolvimento. Ambos
os autores dizem que, em comparação com o Velho Mundo, a construção de uma nação moderna foi marcada, nos
Estados Unidos, por circunstâncias particulares, como a abundância de áreas desocupadas e a oferta de força de
trabalho livre, garantida pela imigração, num contexto em que não havia herança feudal significativa, nem civilizações
pré-capitalistas muito densas.

 
Mas os Estados Unidos não foram caso único. Muitas características desse país estiveram presentes em outras

sociedades formadas por colonos, especialmente o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia, onde diferentes
combinações de agricultura de cereais e criação de animais (voltadas para o mercado) criaram condições para a
primeira fase da expansão moderna. Também nesses domínios britânicos o processo de desenvolvimento e a
estabilidade institucional se mantiveram, de forma contínua, por mais de um século. Sob os auspícios da Revolução
Industrial e da Pax Britannica, o casamento da Union Jack com a Novo Mundo resultou, com freqüência, no século
XIX e depois, em sociedades economicamente dinâmicas e politicamente estáveis. As economias exportadoras da
América Latina, contemporâneas às que citamos acima, não foram tão bem-sucedidas.

O grande papel da (relativamente pequena) agricultura independente
 
Várias denominações foram propostas para ressaltar as características compartilhadas pelos Estados Unidos e

os domínios ingleses. O conceito de ‘regiões de colonização recente’, surgido com Nurske, se refere às áreas
esparsamente povoadas que receberam grandes levas de populações européias, criaram um forte setor exportador e
sustentaram, com êxito; um processo de desenvolvimento a partir da segunda metade do século XIX. (2) Para enfatizar
ainda mais á especificidade do modo de produção existente nessas regiões, Ehrensaft e Armstrong (1978) sugeriram o
termo “capitalismo de domínio” (dominion capitalism). Às características discutidas por Nurske (ver também
Armstrong; 1985, e Denoon, 1983), esses autores agregam a generalização precoce do sistema de assalariamento e a
presença de corporações multinacionais. Destacam ainda, como fenômenos comuns, a ausência de agricultura e de
fortes estruturas sociais pré-capitalistas, bem como o sucesso de um tipo de capitalismo constituído localmente. Dessa



forma, procuram compatibilizar os padrões nos quais se baseou o impressionante crescimento experimentado por essas
sociedades desde meados do século XIX até a década de 1930 e depois (Kenwood e Lougheed, 1983, cap. 9).

 
A partir de materiais empíricos e teóricos relacionados com esses e outros casos, tentarei investigar a relação

existente entre agricultura independente e desenvolvimento. Na literatura disponível, muitas obras discutem o papel da
agricultura capitalista (baseada em produtores independentes ou em propriedades relativamente grandes) em
transformações de larga escala. Comparando a transição do feudalismo para o capitalismo na França e na Inglaterra,
Brenner (1976) reiterou argumentos que reforçam o papel central e a superioridade econômica de propriedades
relativamente grandes, organizadas em moldes capitalistas. Para ele, estas unidades permitiram, na Inglaterra,
inovações tecnológicas e economias de escala que - via aumentos de produtividade e elasticidade na oferta de produtos
agrícolas - contribuíram decisivamente para a industrialização. Winson (1983) e outros autores situam o locus da
industrialização de Argentina e Brasil nas economias de exportação desses países, supostamente baseadas em grandes
propriedades. Mas existem muitas razões, empíricas e teóricas, para questionar esse papel histórico central e essa
superioridade econômica atribuídos às grandes propriedades. A esse respeito, é importante analisar as ‘regiões de
colonização recente’, cujo setor exportador se caracterizou, quase sempre, pela existência de uma agricultura
independente, baseada na atividade familiar.

 
Ao enfatizar o crescimento do mercado interno (resultante de uma distribuição mais igualitária da renda),

Baldwin (1956) apresentou um argumento original e respeitável em defesa da idéia de que, quando comparada ao
sistema de plantation, a agricultura familiar tem maior capacidade de induzir o desenvolvimento. Ele atribuiu grande
parte do sucesso das ‘regiões de colonização recente’ a essa forma de agricultura ali praticada. Outros estudos
concluíram que, em períodos diferentes, a pequena produção agrícola - de base familiar ou não - foi notavelmente
elástica e competitiva em relação a grande número de produtos (Friedmann, 1978b; Paige, 1975; Watkins, 1963).
Submetida geralmente a relações de produção baseadas em parentesco, e não em assalariamento (Friedmann, 1980), a
produção mundial de trigo, por exemplo, aumentou de 130 milhões de bushels por ano na década de 1870 para 750
milhões no final da década de 1920. Pfeffer (1983) chegou a sustentar que, nas Grandes Planícies dos Estados Unidos,
as tentativas de implantar uma agricultura capitalista de grande escala fracassaram por causa da competição com os
estabelecimentos familiares capazes de incorporar avanços tecnológicos. Friedmann e outros autores concluíram que a
produção familiar gasta menos com mão-de-obra, tem estrutura de custas mais favorável, não necessita obter lucro de
forma permanente e induz maior operosidade. Além disso, muitas culturas não exigem economias de escala.

 
Mas é preciso reconhecer que qualquer comparação, mesmo superficial, entre sistemas agrários mostra a

inexistência de conexões causais simples entre desenvolvimento e agricultura independente, de porte pequeno ou
médio. Essa afirmação serve tanto para os estudos que estabelecem essa relação apenas com base no tamanho das
propriedades, quanto para aqueles que destacam o contexto de fronteira em que elas freqüentemente se implantaram.
No primeiro caso, deve-se chamar a atenção para o fato de que famílias camponesas foram a unidade de produção
básica nas sociedades agrárias feudais ou ‘asiáticas’ do Terceiro Mundo, que permaneceram estáveis ou estagnadas por
muito tempo. Por outro lado, a experiência dos países latino-americanos demonstra que não pode ser generalizada a
associação, cara aos adeptos de Turner, entre expansão de fronteiras, fortalecimento da agricultura comercial e
desenvolvimento. (3) Isso foi reforçado pelos estudos pioneiros de Thompson, que mostram fazendas de escravos
como instituições de fronteira. (4) As sociedades que, no século XIX, se basearam na plantation escravista tiveram um
desempenho notoriamente fraco no século XX.

 
Uma linha de análise sugere que a agricultura independente e de base mercantil prospera particularmente

quando representa e reforça uma estrutura de classes e um caminho para o desenvolvimento capitalista, no qual o lucro
se torna, gradativamente, o principal mecanismo de acumularão, ocupando o lugar da renda simples ou dos tributos.(5)
A renda induz o crescimento em regiões de fronteira, mas deixa de ser um estímulo à produção quando a terra
disponível já foi totalmente apropriada. Nesse momento, torna-se mais importante o ritmo em que a agricultura produz
excedentes e insumos para diferentes processos de formação de capital, em contextos em que cresce o volume de
trocas econômicas. Owen (1966) descreve um modelo mill-marshalliano em que unidades familiares voltadas para o
mercado adotam comportamentos altamente competitivos, incorporando com rapidez inovações tecnológicas
responsáveis por aumentos de produtividade, particularmente quando são complementadas por diferentes formas de
apoio institucional (educação rural, pesquisa e financiamento, por exemplo). Os benefícios são transferidos para outros
setores na forma de preços mais baixos (ver também Teubal, 1975, p. 29), principal contribuição dada pelos excedentes



agrícolas à industrialização e ao desenvolvimento como um todo. Nesse sentido, o impacto da agricultura mercantil
pode ser estimado por sua capacidade de se associar a processos de inovação, mecanização e ganhos de produtividade,
que aumentam o excedente disponível para outros setores, barateiam os produtos agrícolas e reforçam a demanda por
bens manufaturados, inclusive máquinas e equipamentos. O simples enunciado desse modelo coloca uma questão: de
que condições ele necessita para surgir e afirmar-se? Que contexto social, estrutural e político pode evitar que o
capitalismo rentier se aproprie dessa economia? Como se forma, na agricultura, um sistema político solidário, capaz
de adotar comportamentos indutores do desenvolvimento e da industrialização?

Canadá
 
A ligação entre agricultura independente e desenvolvimento é surpreendente na experiência histórica das

regiões de colonização recente. Nos domínios ingleses - particularmente Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova
Zelândia - entre 1850 e 1930 se afirmaram sistemas de cultivo da terra e de criação de animais baseados em unidades
familiares voltadas para os mercados nacionais ou internacionais (Friedmann,1978a; Schwartz,1986). Em 1914, essas
sociedades tinham um padrão de vida comparável ao dos países centrais. No mesmo contexto histórico geral, a maior
parte da América Latina não se saiu tão bem. Uma revisão desses casos pode ajudar a encontrar uma resposta.

 
Friedmann mostra que, nas áreas do trigo, os estabelecimentos familiares superaram as grandes fazendas depois

de 1850. Outras abordagens sobre os domínios postulam a existência, desde o início, de um sistema de agricultura
independente, cuja origem e dinâmica são explicadas, em geral, em termos econômicos. Mas uma rápida reconstrução
do processo de modernização desses países mostra que, além da economia, fatores relacionados com a mobilização e a
política foram decisivos para selar o destino dos agricultores independentes e definir o caminho adotado pela sociedade
como um todo.

 
Comecemos pelo Canadá, cujo desenvolvimento se baseou cm uma agricultura independente, produtora de

bens exportáveis. Esse padrão inspirou o economista Harold Innis e seus colaboradores a enfatizarem, nos anos 20 e
30, o papel do setor exportador e, dentro dele, dos produtos primários.(6)

 
O Canadá moderno surgiu entre 1870 e 1930. Nesse período, o país teve uma administração central, construiu

uma ferrovia transcontinental e instalou.vários milhões de imigrantes nas terras do interior, até então esparsamcntc
povoadas. Os vastos territórios do Oeste foram abertos à colonização depois de mudanças políticas, trazidas pela
Confederação de 1867. Dois anos depois, a Ruperts Land foi comprada da Hudson’s Bay Company, com o objetivo de
possibilitar a venda da terra aos colonos. Em 1872, o Dominion Lands Act abriu à colonização privada as terras
públicas situadas nas pradarias. O governo central promoveu ativamente a imigração européia. Fixados no interior, os
colonos foram integrados às economias nacional e internacional, inclusive com a construção da imensa ferrovia, entre
1879 e 1885. A produção de trigo para o mercado externo logo se tornou a principal atividade nas pradarias e a
espinha dorsal da nascente economia nacional, que exportava também peles, madeira e peixes. Na virada do século
XX, o Canadá superou Argentina e Austrália como principal centro de exportação de trigo e, em 1914, respondia por
25% da oferta mundial do produto. Entre antes e depois da Primeira Guerra Mundial, dobrou a participação da
agricultura de exportação no produto interno bruto do país, atingindo 25% (Ankli, 1980). Quando, em 1930, cessou a
expansão da fronteira, mais de 200 milhões de acres haviam sido colonizados, a população crescera de forma
considerável e a produção de trigo alcançara 500 milhões de bushels (Riddel,1940), 60% dos quais oriundos da
província de Saskatchewan, no Oeste.

 
Todos concordam que, no Canadá, a economia do trigo se organizou em torno de estabelecimentos familiares,

induziu um processo de capitalização, promoveu uma rápida passagem para tecnologias intensivas e favoreceu
enormemente a difusão de inovações. Quando o país se viu diante do desafio do fechamento da fronteira agrícola,
intensificou investimentos em capital e mecanização obtendo maiores ganhos de produtividade (Riddel,1940). (7)

 
Alguns fazendeiros adotaram formas altamente intensivas de produção, outros permaneceram fiéis ao trabalho

familiar e um terceiro grupo foi forçado a vender sua força de trabalho. Pouco antes da crise de 1930 o Canadá já
contava com uma agricultura muito moderna, baseada em estabelecimentos familiares mecanizados e capitalizados. (8)

 
No início, a situação da agricultura independente foi problemática, e sua consolidação exigiu ativa intervenção



política. (9) Em 1872, o governo federal editou uma legislação sobre propriedade da terra (Dominion Lands Act),
estimulando que a colonização do Oeste adotasse esse padrão. Seguindo o modelo dos Estados Unidos, a Canadian
Pacific Railroad ganhou áreas nas duas margens da ferrovia e as vendeu a uma massa de produtores, enquanto o
governo providenciava pesquisa agrícola e outras formas de apoio. (10)

 
A maior parte da atenção dada à agricultura independente decorreu da própria mobilização dos

agricultores.(11) A partir de 1870 os movimentos agrários canadenses encontraram inspiração e apoio no populismo e
em outros movimentos rurais do Meio-Oeste dos Estados Unidos. O auge da mobilização agrária ocorreu no início
deste século, com a fundação da Grain Growers Assocition e a luta para abaixar os preços cobrados pelos silos
privados e a companhia ferroviária. As bolsas de cereais também foram alvos de crítica. Tornando-se atores políticos
importantes, embora não os principais, os agricultores obtiveram importantes vitórias, como a propriedade pública
sobre o sistema de armazenamento e - depois da Primeira Guerra Mundial - a organização do mercado sob a forma de
cooperativas. No início da década de 1920, organizaram uma força independente, o Partido Progressista. Embora sua
mobilização tenha ajudado a moldar o sistema político do país, não conseguiram impedir que indústria obtivesse
proteção tarifária, nem se mantiveram organizados de forma permanente num partido.

 
A expansão do setor exportador foi acompanhada por desenvolvimento econômico, ainda que desigual,

dependente e cada vez mais controlado por estrangeiros. Em 1914 o Canadá já apresentava um grau relativamente alto
de industrialização e urbanização, e sua população desfrutava de elevado padrão de vida. A renda real per capita
cresceu 29% entre 1900 e 1920, e o incremento anual da produção industrial foi de 5,8% entre 1914 e 1930 (Cortês
Conde, 1985b). Knutilla e McCrorie (1980) mostraram que, no Oeste canadense, estiveram fortemente associadas a
agricultura do trigo e a indústria de implementos agrícolas. Controlando um mercado interno cativo, garantido por
tarifas protecionistas, esta última não tardou a se tornar o setor mais importante da economia (Fowke, 1957). Quando o
capital norte-americano penetrou nesse mercado canadense ‘cativo’, já encontrou um processo de acumulação
industrial plenamente estabelecido, embora marcado por laços de dependência (Knutilla e McCrorie, 1980; Hammer e
Gartrell,1986; Fowke,1957). Nesse momento, o interior do Canadá - e o país como um todo - havia adotado com
firmeza uma forma de desenvolvimento capitalista que se perpetuou no século XX. Os contornos básicos da economia,
da sociedade e da política permaneceram estáveis desde então, e a agricultura de exportação continuou a desempenhar
papel importante, embora cada vez menos central.

Austrália
 
Neste caso, a consolidação da agricultura independente demorou um pouco mais, pois nas fases iniciais de

ocupa ção da fronteira se fortalecera o poder dos grandes proprietários de terras (Fitzpatrick, 1947). O surgimento
daquela agricultura ajudou a impedir a consolidação da grande pecuária como setor dominante e contribuiu para a
criação de um sistema político orientado para o desenvolvimento.

 
Até meados do século XIX, a economia colonial australiana se baseou nos invernistas que usavam trabalho

cativo para criar carneiros e que, com o tempo, reivindicaram para si grande parte das melhores terras disponíveis.
Constituiu-se assim uma poderosa oligarquia pecuária que resistiu às tentativas de ‘abrir a terra’, realizadas por
potenciais agricultores independentes e seus aliados, como os novos imigrantes e os garimpeiros que passavam
dificuldades com o fim da grande corrida do ouro. (12) Nas décadas de 1860 e 1870 houve os primeiros conflitos
agrários, mas os invernistas conseguiram reter para si a maior parte da terra. A pecuária consolidou sua posição
dominante, em uma economia voltada para a exportação (Fitzpatrick, 1947; Davidson, 1981, cap. 8). No entanto, nas
últimas décadas do século XIX, uma agricultura de exportação baseada em produtores independentes emergiu
plenamente nessa ‘fronteira de grandes homens’, e com ela surgiram novas formas de mobilização e ação política. Em
1870 havia 126 mil produtores na Austrália (Davidson, 1981, p. 139). Hirst (1979) mostrou como os agricultores
independentes conseguiram derrotar politicamente os invernistas e consolidar sua posição no país. (13) McMichael
(1984) mostra que, no fim do século XIX, o desafio à predominância dos invernistas foi feito em nome de uma forma
de capitalismo mais liberal e se baseou numa “coalização progressista de colonos” que envolvia o Estado britânico,
comerciantes e produtores de trigo. Graças a ela, criaramse novas condições políticas que sustentaram, em 1901, a
instauração da federação e da nacionalidade.

 
Junto com comerciantes, industriais e trabalhadores, os agricultores independentes desempenharam importante



papel nos governos liberais e trabalhistas que se sucederam. Há amplo acordo sobre isso (Hirst, 1973; Denoon, 1983).
Surgido na década de 1890, o Partido Trabalhista defendia que o Estado interviesse para promover reforma agrária de
maior alcance, em favor desses agricultores. Entre 1901 e 1920, em várias ocasiões, grandes propriedades foram
desapropriadas e subdivididas (Hirst,1979, p. 86), fato que contribuiu para neutralizar sua força. No início deste século
a maioria dos estabelecimentos rurais já era manejada por seus proprietários em zonas não pecuárias.

 
Havia, no país, pequenos produtores de açúcar, uvas secas, leite e lã, mas coube aos triticultores a liderança da

luta pela terra (Graham,1966). Entre as décadas de 1890 e 1930, o boom do trigo foi o principal fator de consolidação
da economia agrícola independente, o que se traduziu num aumento sistemático da área plantada com essa cultura:
menos de quatro milhões de acres na década de 1890, doze milhões em 1915 e dezoito milhões em 1930 (Dunsdorfs,
1956). Multiplicando por dez sua produção entre 1860 e 1914 (quando atingiu cem milhões de bushels), a Austrália
juntou-se aos Estados Unidos, Canadá e Argentina no grupo dos principais produtores e exportadores de trigo
(Graham, 1966, p. 2; Malembaum, 1953), passando a deter 15% a 20% do mercado mundial depois de 1930. Segundo
Dunsdorfs (1956, p. 241-2), em 1933 a economia, australiana do trigo envolvia aproximadamente 65 mil produtores,
52% dos quais usavam apenas mão-de-obra familiar. (14)

 
O surgimento do setor tritícola - responsável por 20% das exportações do país durante a maior parte do século

XX - foi ajudado por grandes investimentos em infra-estrutura nas décadas de 1880 e 1890. Embora não tenha
desempenhado o mesmo papel que desempenhara no Canadá e nos Estados Unidos, a construção de ferrovias nas áreas
litorâneas abriu as terras que se tornaram o cinturão australiano do trigo. Entre 1860 e 1900 o rendimento da cultura
caiu, provavelmente por causa da ocupação de áreas mais secas e da precipitação irregular nas duas últimas décadas
do século (Davidson, 1981, p. 18). Mas, entre 1901 e 1931, a tendência foi revertida, graças ao melhoramento das
variedades, ao uso de fertilizantes e à adoção de melhores técnicas de cultivo (Dunsdorfs, 1956, p. 187-188). O crédito
governamental foi estendido aos agricultores a partir da década de 1890 (Malembaum,1953, p. 142).

 
Como no Canadá, máquinas melhores -especialmente colheitadeiras - foram parte importante das mudanças

havidas no setor, caracterizadas por Dunsdorfs como uma revolução agrária. Tais mudanças incluíram a substituição de
arados com uma ou duas relhas por arados com até cinco relhas na década de 1860 e a introdução do arado “limpa
tocos” (stump jump) em 1876, da colheitadeira mecânica de J.W. Buli e do acoplamento (feito por McKay em 1885)
de uma debulhadora com uma espécie de trator capaz de abrir sulcos na terra. Em 1870, eram colhidos assim 90% do
trigo do Sul da Austrália (Davidson, 1981, p. -184-5). O passo seguinte, efetuado a partir de 1920, foi a adoção do
trator, equipamento que, dez anos depor, era encontrado em 40% das unidades produtivas. O valor total das máquinas
agrícolas em operação em 1932-1933 foi estimado em quinze a dezessete milhões de libras. A cultura do trigo
propiciava lucros líquidos maiores do que a criação de carneiros. (15) Fogarty (1979) diz que o aumento da
produtividade - parcialmente induzido pela ação governamental - foi o fator determinante para que o desempenho da
Austrália superasse o da Argentina. A renda per capita dos dois países era igualem 1890, mas no século XX essa
relação atingiu dois para um (Dieguez, 1969). Denoon, por sua vez, considera que a mola propulsora da propensão
australiana a inovar foram os pequenos arrendatários emancipados, que “criaram um ambiente mais propício à
aplicação da ciência e da tecnologia” (Denoon, 1983, p. 100-04).

 
O apoio político foi, de fato, crucial para a expansão da agricultura independente voltada para a exportação

(Fograty, 1966; Hirst, 1973). Aprovada a partir de 1860, a legislação agrária (Land Laws) neutralizou os invernistas e,
na década de 1880, deu segurança aos colonos que reivindicavam terra (Fogarty, 1966; Craig e Phillips, 1983;
Davidson, 1981). Hirst (1979, p. 85-6) menciona como conquistas significativas a abolição dos leilões de terras e dos
falsos intermediários, as maiores facilidades para pagamento e os serviços administrativos. A expansão do trigo,
especialmente no Oeste do país, foi fortemente estimulada por políticas governamentais de financiamento, criação de
bolsas de mercadorias, planos de colonização, implantação de fazendas e universidades experimentais, exposições e
outras. (16)

 
Esse apoio oficial pode ser parcialmente explicado pelo fato de que agricultores e plantadores de trigo haviam

sido incorporados à vida política do país desde os tempos coloniais, forjando alianças com interesses urbanos no
interior de governos provinciais. A partir da década de 1890, quando se abre um período crítico para a Austrália
moderna, os agricultores se sentiram em condições de reivindicar um novo e importante papel na política. Formaram,
em 1893, as Associações de Agricultores e Colonos para reivindicar mudanças na legislação agrária (Granam,1966). O



crescimento da economia do trigo foi acompanhado de um rápido crescimento das associações de produtores, em todos
os estados, entre 1901 e 1930. Essa mobilização levou à formação, entre 1909 e a década de 1920, dos Partidos Rurais
e à tentativa de criar um partido semelhante com expressão nacional. Graham ressalta o caráter populista dessas
agremiações, comparando-as ao populismo norte-americano, e relaciona seu surgimento ao crescimento de
comunidades e vilas de pequenos arrendatários.

 
Como ocorreu no Canadá, os triticultores da Austrália fizeram, sem sucesso, pressões contra tarifas altas.

Saíram-se melhorem suas reivindicações relativas a bolsas de mercadorias e a programas de desenvolvimento rural.
Apesar de não terem alcançado alguns objetivos, eles passaram a ter grande influência, principalmente através dos
Partidos Rurais, e tiveram notável participação no sistema político e nas coalizões que criaram o perfil da Austrália
moderna (Graham, 1966; Denoon, 1983), tendo obtido representação em virtualmente todos os governos do século XX,
fossem eles liberais, nacionalistas ou trabalhistas. Apanhados em situação de endividamento pela crise de 1930, os
agricultores fundaram a Federação Australiana dos Plantadores de Trigo em 1931.

 
É verdade que os agricultores deram aos políticos uma boa dose de folga, pois enfrentavam dificuldades em

manter mobilização permanente. Mas, de um ponto de vista histórico e estrutural mais amplo, de fato foram
principalmente eles que impediram a consolidação, na Austrália, de uma oligarquia baseada na terra. A despeito da
existência de diferenças, eles - junto com os grupos urbanos e industriais - ajudaram a criar e a sustentar o consenso
sobre a necessidade de estabilidade política e desenvolvimento econômico. Estas têm sido duas características do país
desde as mudanças promovidas nas décadas de 1880 e 1890.

 
A população passou de 1,65 milhão de pessoas cm 1879 para 3,7 milhões em 1900 e 6,5 milhões em 1930. A

indústria cresceu rapidamente. Numa primeira fase, a primazia coube aos setores que produziam insumos para o setor
exportador (fertilizantes fosfatados, implementos agrícolas) ou processavam seus produtos (moinhos). Dieguez (1969)
e Moran (1970) consideram que uma das razões da industrialização australiana foi o protecionismo praticado pelo
governo, visível no início da década de 1920.(17) Grande parte da indústria se desenvolveu protegida por barreiras.
Consolidando-se muito cedo, o sistema parlamentarista australiano levou o Estado a intervir cada vez mais na
economia (Fogarty, 1979, p. 36-7). Moran analisa de forma convincente o protecionismo, que - praticado inclusive por
administrações liberais - foi uma política permanente do governo australiano desde o início do século. O Manufactures
Encouragement Act de 1908, as diretrizes definidas durante a Primeira Guerra Mundial, a Massey-Green Tariff de
1920 e as políticas subseqüentes o confirmam. Como no caso do Canadá, mas ao contrário da Argentina, as forças
políticas autralianas parecem ter chegado a um consenso sobre os caminhos estruturais a seguir, tornando-se capazes
de - em um contexto democrático - “absorver as reivindicações de diferentes grupos de pressão e fundi-las em
políticas efetivas”. (18)

Nova Zelândia
 
Também neste país os grandes proprietários de terra criaram grandes obstáculos ao desenvolvimento da

agricultura independente, no entanto ainda mais exitosa do que na Austrália.(l9) Com a derrota dos maoris e a
instalação da primeira colonização européia em 1840 (liderada pela New Zealand Company, do colonizador britânico
Edward Gibbons Wakefield), uma oligarquia pecuarista de origem inglesa passou a reivindicar para si o controle das
terras públicas disponíveis, dando início a décadas de conflito, resolvido com a distribuição de lotes uniformes a
pecuaristas de pequeno porte.(20) Essa solução da questão agrária local exigiu uma reforma importante, associada a
mudanças sociais e políticas decorrentes da mobilização de agricultores influenciados pelas propostas de J.S. Mill e
Henry George. O sistema político resultante desempenhou um papel-chave no desenvolvimento do país. (21)

 
Até 1890 o governo permaneceu nas mãos dos donos de áreas imensas, usadas como pastos para a criação de

carneiros. Quarìdo a reforma eleitoral de 1889 aboliu o antigo sistema eleitoral que garantia o controle desses grandes
proprietários sobre a política, uma coalização de agricultores pequenos (reais ou potenciais) colocou no poder o Partido
Liberal. Para dividir a terra, o novo governo adotou medidas como a reforma fiscal (com laxação progressiva) e a
compra pura e simples. Ao mesmo tempo, novas áreas foram abertas a colonos.

 
O governo liberal emprestou dinheiro a juros reduzidos e adotou várias outras medidas para ajudar os pequenos

agricultores, inclusive o arrendamento sob responsabilidade do Estado. Como conseqüência, o número de propriedades



rurais passou de 43.777 em 1891 para 73.876 em 1912 (Denoon, 1983, p. 106), criando “uma nação de pequenos
agricultores independentes, que formaram a espinha dorsal da sociedade” (Burt,1957, p. 76). Nas décadas seguintes, o
estabelecimento típico do setor leiteiro passou ter caráter familiar e se tomou cada vez mais mecanizado, contando
com cem a duzentas cabeças de gado (as fazendas de criação de ovelhas possuíam, em média, 1.700 animais na década
de 1970). As caras fábricas de produção de derivados do leite assumiram a forma de propriedades cooperativas.

 
A produção de lã, carne e laticínios para exportação cresceu com rapidez e conferiu um caráter muito

especializado à economia da Nova Zelândia, cuja população desfrutava, já em 1900, de um dos mais altos níveis de
vida do mundo. Uma coalizão formada por elites e agricultores voltados para a exportação liderou a obtenção do status
pleno de domínio da Comunidade Britânica em 1907 e de nacionalidade em 1931. Os agricultores emergiram como a
força política e social dominante, a ponto de Denoon (1983, p. 226) denominar o regime que se seguiu de “ditadura
dos produtores de leite e derivados”. Ao contrário da Austrália, os trabalhadores desempenharam um papel
subordinado nessa coalizão dominante.

 
Em 1912 os pequenos agricultores colocaram no governo o Partido Reformista, que continuou a ajudá-los,

particularmente com a organização de bolsas de mercadorias para lã, carne e laticínios. A nova administração reprimiu
os trabalhadores recém-organizados, e o Partido Trabalhista, organizado em 1916, esperou até 1935 para chegar ao
poder. Sucedendo-se até 1949, os governos trabalhistas continuaram a apoiar os interesses dos agricultores e, em
paralelo, expandiram consideravelmente um Estado do bem-estar. Apesar disso, segundo Oliver (1960, p. 161), a
tensão entre trabalhadores e agricultores se tornou o grande divisor de águas na política neozelandesa do século XX,
com o Partido Liberal apoiando estes últimos. Mas não apareceram clivagens insuperáveis que criassem situações de
desestabilização. Politicamente, o país manteve um curso firme e regular desde a obtenção da nacionalidade.

 
Segundo Armstrong e outros autores, um importante setor manufatureiro surgiu na Nova Zelândia antes da

década de 1890, trazendo consigo a possibilidade de um desenvolvimento capitalista auto-centrado. Mas esse potencial
de desenvolvimento foi travado pelos acontecimentos políticos da década de 1890, que integraram o país, de forma
plena, na economia mundial, na condição de provedor de produtos exportáveis. Nenhuma força foi capaz de tirar a
Nova Zelândia dessa situação. (22)

 
Essa experiência parece confirmar a hipótese de que, quando a questão da terra se resolve em favor da

agricultura de base familiar, criam-se condições políticas e estruturais mais favoráveis para a industrialização, que
depende, no entanto, da capacidade de outros atores - como industriais, trabalhadores urbanos e políticos - definirem e
assegurarem a primazia dessa questão. Como foi sugerido por Moore, impedir o domínio dos grandes proprietários de
terra é uma das contribuições mais importantes que os produtores independentes podem dar à transição a uma forma
de desenvolvimento baseada na indústria. Mas o sucesso desses agricultores não faz com que os interesses agrários se
tornem hegemônicos.

Estados Unidos
 
Em praticamente todas as regiões de fronteira acima citadas, o destino da agricultura independente dependeu

de fatores sociais e estruturais que evitaram o surgimento de grandes proprietários de terra ou tornaram possível sua
neutralização. Nesses casos, a agricultura independente criou condições favoráveis ao surgimento de um sistema
político e de uma economia voltadas para o desenvolvimento, mesmo que isso tenha ocorrido em contextos marcados
pela dependência. A ação governamental foi decisiva para determinar se a expansão da fronteira estimularia a
agricultura capitalista de base familiar. Os Estados intervieram decisivamente, em momentos críticos, entregando as
terras públicas para agricultores independentes (por meio de atos de cessão ou similares) e adotando legislações
específicas.

 
Mas a ação da burocracia foi apenas uma parte da história. Os interesses das elites urbanas, nacionais e

internacionais, também foram decisivos, como fica claro pela rápida integração dessas regiões de agricultura
independente a mercados mais amplos, criados pela industrialização e a urbanização. Uma vez livre da ameaça dos
grandes proprietários, a agricultura independente ganhou peso político e foi capaz de aproveitar as oportunidades
abertas pelo mercado. Ajudada pela pesquisa científica e tecnológica realizada pelo Estado, a economia familiar
aumentou a produtividade do setor exportador, ajudou a industrialização e contribuiu para que se criassem novas



condições de mobilização social. Tudo isso conduziu a uma combinação particular de capitalismo e de sistemas
políticos (23), tornando muito mais rápido o desenvolvimento.

 
As políticas protecionistas adotadas no Canadá, Austrália e, em menor grau, na Nova Zelândia obtiveram

sucesso considerável no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, estimulando a industrialização. De fato,
nesses países, havia uma percepção generalizada de que a agricultura se tornara subordinada ou dependente de
interesses urbano-industriais. Como Moore notou, aqueles que suportaram uma grande carga de responsabilidade no
nascimento da ordem social emergente se tornaram, a longo prazo, vítimas de sua dinâmica. Nas décadas seguintes, a
intensificação dos investimentos estrangeiros - oriundos principalmente dos Estados Unidos - imprimiram ritmo mais
veloz ao processo de industrialização nos domínios.

 
O caso norte-americano, que tanto preocupou Moore e Hartz, também mostra que a produção agrícola

independente voltada para a exportação pode contribuir para um crescimento muito rápido, que leve ao status de
nação central. Antes e depois da Guerra de Secessão, ela impediu a consolidação da grande propriedade no Oeste e no
Norte e criou condições favoráveis à industrialização. A pequena agricultura comercial do Meio-Oeste e do Nordeste
foi um dos pilares da vitória do capitalismo industrial. Como mostrou Post (1982), na década de 1840 os agricultores
do Norte estavam plenamente voltados para o mercado. Nesse processo, a expansão das redes ferroviária e hidroviária
cumpriu papel importante. Foram largamente incorporadas inovações poupadoras de mão-de-obra e promotoras de
rendimentos crescentes, como ceifadeiras mecânicas, melhores arados, nóvas semeadeiras e outros implementos. O
desenvolvimento da pequena produção criou um vasto mercado interno, responsável por grande surto de
industrialização no Norte, que incluiu o desenvolvimento do setor crítico de máquinas e equipamentos agrícolas. Até a
Guerra de Secessão, esse processo não se repetiu no Sul, que se baseava na plantation e tinha um interior muito menos
dinâmico (Meyer,1988). Post (1982, p. 48-9) argumenta que as indústrias produtoras de implementos e máquinas
agrícolas e processadoras de matériasprimas desse setor tiveram um papel-chave no desenvolvimento dos Estados
Unidos, deslanchado no início do século XIX. Na guerra civil, a aliança de agricultores e de industriais derrotou os
fazendeiros do Sul e a plantation escravista. A expansão da fronteira para o Oeste foi feita, em geral, com base na
produção de mercadorias, o que veio a reforçar o capitalismo industrial. O Estado não teve pruridos em seguir as
políticas desejadas pelos industriais com proteção tarifária, Homestead Act e outras medidas.(24)

 
A ocupação das Grandes Planícies - que precedeu ou acompanhou a industrialização do Norte -quase sempre

esteve relacionada com a produção de trigo, para o mercado mundial ou para outras regiões dos Estados Unidos
(Williamson, 1980; Kravis, 1970 e 1972; North, 1959 e 1961). O Meio-Oeste foi o maior produtor e, com freqüência,
o maior exportador de trigo no período que enfocamos. A maior parte da produção era vendida em outras regiões do
país. Apesar disso, em grande medida a expansão da fronteira norte-americana foi liderada pelas exportações para o
resto do mundo. Como argumentou Williamson (1980, p. 214-1 S) ao discutir a quadruplicação das exportações de
trigo no período 1870-1892, “o excedente de cereais foi dirigido para os mercados mundiais a uma taxa extraordinária
(...) Parece notável o fato de que 10% do crescimento da renda per capita do Meio-Oeste possa ser atribuído às
condições de demanda exógena (líquida).” O percentual do produto agrícola que pode ser atribuído às exportações
pulou de 14,8 % para 24,2% no mesmo período. Isso mostra o quanto o Oeste em expansão era altamente
especializado, no contexto da divisão nacional e internacional do trabalho.

 
Com o Homestead Act e outras formas de apoio à agricultura independente, a política governamental foi muito

importante para a afirmação da economia de base familiar - e não da grande propriedade - como forma dominante.
(25) Mas Friedmann (1978a) e outros autores mostraram que esse tipo de agricultura conseguiu ser muito competitiva,
superando as grandes propriedades capitalistas nas Grandes Planícies. De acordo com Pfeffer (1983), as tentativas de
desenvolver uma agricultura de grande escala nessas áreas falharam justamente por causa da concorrência dos
estabelecimentos familiares. Muito mais do que na Austrália ou em qualquer domínio inglês, a economia tritícola do
Meio-Oeste incorporou inovações tecnológicas e mecanização. Nos Estados Unidos, este setor abrigou muitas das
grandes novidades em implementos, técnicas e máquinas, típicas da agricultura moderna. A economia de base familiar
e capitalizada se tornou gradativamente maior em tamanho agregado, mas reteve suas características básicas.

 
Através de partidos, ligas e associações, os agricultores do Meio-Oeste participaram intensamente da política

no último terço do século XIX, que foi um período crítico na formação da moderna sociedade norte-americana. Esse
movimento - que incluiu os partidos Grange, Independente e Greenback, o populismo e os Partidos do Povo da década



de 1890 - culminou na campanha presidencial de Ryan (Williamson,1980, p.198). (26) Uma influente interpretação,
atribuída a Solon Buck, considera o populismo norte-americano como uma reação emocional contra o rápido processo
de industrialização e urbanização, culpado da morte da velha América rural. (27) A maioria das reivindicações do
movimento, no entanto, girava em torno da distribuição de ganhos e excedentes originários da agricultura e tinha como
alvo as ferrovias, as empresas de armazenamento e os bancos, ou seja, aqueles que se apropriavam das maiores
porções da renda bruta do setor, via encargos de frete, taxas de armazenamento e juros. A politização do movimento
tinha bases racionais imediatas, pois o Estado adotara políticas fiscais e monetárias que afetavam fortemente os
agricultores.

 
Parece ser errada a idéia de que estes reclamavam paridade de preços para reverter uma deterioração nos

termos de troca entre seus produtos e os manufaturados. De acordo com Williamson, os preços relativos dos produtos
agrícolas estavam, na verdade, aumentando. O populismo e outros movimentos, agrários do Meio-Oeste tentaram
enfrentar a situação concreta dos agricultores. Não foram simples explosões emocionais contra o sistema capitalista, o
tipo de desenvolvimento dos Estados Unidos ou o crescimento do Estado. Reivindicando abandono do padrão ouro,
reforma fiscal, propriedade pública das ferrovias e outros serviços, o populismo norte-americano produziu uma ação
política organizada em defesa de um programa explícito que, de fato, apontava para a necessidade de um Estado mais
forte, e não mais fraco. Nesse sentido, ele expressou uma classe que desejava melhores condições para a produção e
circulação de mercadorias.

 
Depois da Primeira Guerra Mundial ocorreu nova onda de ativismo político. O governo respondeu com a

legislação agrária do início das décadas de 1920 e 1930. As agências agrícolas criadas logo depois da guerra formaram,
já em 1919, o American Farm Bureau Federation, a maior, mais estável e mais influente organização de agricultores
do país. (28) Em 1921, ela promoveu a formação de uma coligação rural no Congresso. Como mostrou Sanders (1984),
os interesses dos agricultores e a coligação rural criaram uma importante força política, que reivindicou e obteve a
legislação regulamentadora e as agências, tão atuantes na paisagem política dos Estados Unidos no século XX. Muitas
idéias presentes nas mobilizações agrárias desde a década de 1890 encontraram eco na New Deal. No fim da década
de 1940, os interesses rurais pressionaram o Congresso e obtiveram uma legislação favorável aos esquemas de
sustentação de preços. Começou depois um processo mais ou menos contínuo de erosão da posição econômica dos
agricultores. Da década de 1840 ao começo do século XX os capitais industrial e financeiro, associados, emergiram
como elemento dominante na economia e na sociedade norte-americanas, subordinando a si os pequenos produtores e
outros atores.

Argentina
 
Problemas e frustrações marcantes nas regiões em que fracassou a agricultura independente fornecem

indicações adicionais que confirmam a existência de relação entre esse sistema e desenvolvimento econômico.
Virtualmente todos esses casos - seja na América Latina, seja na Europa Oriental - apresentam, como características
comuns, ou a falta de uma transição tão clara para a industrialização e um desenvolvimento estável, ou a adoção de
um modelo de desenvolvimento imposto de cima para baixo, com o advento de um Estado socialista. (29)

 
É interessante comparar a Argentina e os domínios ingleses, que tiveram muitas características comuns. País

novo e dotado de extensa fronteira, a Argentina recebeu muitos imigrantes europeus, tornou-se grande exportador de
cereais (e de carne) e experimentou forte integração ao mercado mundial no século XIX, sob hegemonia da Inglaterra.
A partir da década de 1870, o rápido incremento das exportações produziu notável crescimento econômico e forjou
instituições modernas. Essa produção se expandiu nas cinco províncias dos Pampas, região temperada e de clima bom,
com 700 mil quilômetros quadrados de terras agricultáveis, cobertas por pastos naturais, que firmam um arco em torno
do porto de Buenos Aires.

 
As exportações cresceram de 22 milhões de pesos de ouro em 1862 para 519 milhões em 1913. A área plantada

passou de 580 mil hectares em 1872 para 24,2 milhões em 1913 (90% dos quais nos Pampas), experimentando, a partir
de 1895, uma taxa anual de crescimento de 7% a 9% (Flichman, 1977, p. 101). Relativamente vazia poucas décadas
antes, a Argentina atraiu grande número de imigrantes europeus e, no início da década de 1910, ultrapassou a Suécia e
a Suíça em termos de renda per capita (Rock, 1985 e 1986). A população cresceu de 3,9 milhões de pessoas em 1895
para sete a oito milhões em 1914 e 11,6 milhões em 1930.



 
Mas a economia argentina não conseguiu sustentar esse início. tão auspicioso, passando a enfrentar grandes

dificuldades na década seguinte. Uma das características dessa trajetória foi o surgimento de uma poderosa classe de
proprietários de terra - a mais importante do país, tomada isoladamente - que moldou de forma decisiva a estrutura
agrária e a dinâmica do desenvolvimento local. (30) Essa classe estava bem posicionada para liderar a expansão
econômica do país nas três últimas décadas do século XIX, quando se preparava a ocupação dos Pampas. Só na década
de 1880, pelo menos 3,3 milhões de hectares mudaram de mãos, como pagamento àqueles que financiaram ou
participaram das campanhas militares contra os índios (Gaignard, 1966; Cortês Conde, 1979, cap. 3; Ortiz, 1955).
Comerciantes e financistas da cidade de Buenos Aires se beneficiaram. Quando a imigração se completou, a maior
parte da terra da província de Buenos Aires e dos Pampas vizinhos já estava sob o controle de proprietários, embora a
colonização e a exploração não tivessem ainda ocorrido. Essa elite se baseava principalmente na extração de renda, e
não de mais-valia plena. (31) Seu poder político, fortalecido graças a uma sólida unidade forjada nos conflitos que
levaram à formação de um Estado central unificado, manteve os outros grupos acuados, afastados da propriedade da
terra, do comércio e de outras áreas importantes.

 
Na formação da Argentina moderna, teve importância primordial o setor de cereais, que cresceu sob controle

dos criadores de gado e de outros proprietários de terras (Scobie, 1964). Em 1908, as áreas plantadas com trigo e
alfafa tinham o mesmo tamanho aproximado, com cerca de seis milhões de hectares cada uma. O milho - que também
se tornou importante produto de exportação - ocupava área comparável, chegando a superar o trigo em alguns anos. Na
virada da primeira para a segunda década do século, os cereais passaram a responder por um mínimo de 35% e um
máximo de 65% das exportações totais do país.

 
Os agricultores de origem européia foram os principais responsáveis pela expansão inicial da produção de

cereais. Mas, com o passar dos anos, um número cada vez menor deles teve acesso a terra própria nos Pampas, onde a
proporção de proprietários passou de 60% em 1895 para 36% em 1937 (Gilberti, 1964, p. 77; Solberg, 1987).
Alugando a terra de grandes fazendas de gado ou de outros proprietários, os arrendatários ocuparam o lugar da
agricultura independente, especialmente depois dê 1890. Cinco anos depois, já estavam nessa situação 40% dos
produtores de cereais. Foi uma maneira barata que os proprietários encontraram para melhorar seus pastos, pois a
mudança do capim natural para a alfafa plantada exigia a aragem da terra. O contrato típico cedia entre 150 e 300
hectares, com a condição de que, no fim de três anos, a área fosse devolvida com alfafa.

 
Os pecuaristas respondiam assim a oportunidades de exportação tornadas possíveis pelos avanços havidos nas

técnicas de armazenamento (congelamento) e transporte (navios refrigerados) de carne. O boom dos cereais, que
ocorreu paralelamente, impeliu os proprietários de terra a ampliar e generalizar o sistema de arrendamento, tendo
diante de si imigrantes recém-chegados que desejavam acumular algum capital. Depois do fechamento da fronteira, a
imigração continuou muito intensa, provocando um rápido aumento no preço da terra. Segundo Gallo, no sul de Santa
Fé o preço do hectare de terra cultivável passou de 30,4 pesos de ouro em 1887 para 60 pesos em 1906 e 109 pesos em
1912. Em Córdoba, essa evolução foi de 36,8 pesos em 1906 para 109 em 1912 (Solberg, 1971, p. 20).

 
Por volta de 1912, cerca de 213 dos agricultores do cinturão dos cereais trabalhavam sob o regime de

arrendamento (Solberg, 1971, p. 20). O contraste é evidente: em 1921, 95% dos agricultores canadenses eram
proprietários das terras que cultivavam; na Argentina, onde a fazenda de gado reinava soberana, 61 % eram
arrendatários, que desejavam o maior lote possível e não investiam em melhoramentos. Quando sua própria reserva de
trabalhadores sem terra (braceros) e de mão-de-obra familiar se esgotava, freqüentemente contratavam trabalhadores
especializados em arar a terra e fazer as colheitas. A rentabilidade dessa operação dependia de variáveis que fugiam ao
controle dos arrendatários, como os preços dos cereais, da mão-de-obra e de outros serviços, comparados com o preço
dos próprios arrendamentos. Esse grupo entrou num beco sem saída: quanto mais produzia e procurava novos
contratos, mais caros se tornavam os arrendamentos. Gallo (1976) mostrou que, em Santa Fé, entre 1880 e 1914, o
pagamento dos compromissos assumidos com os proprietários da terra passou de menos de 15% para 30% da renda
obtida com a safra.

 
A mecanização era pequena, se comparada com Canadá e Austrália. No fim da década de 1920, quando a

agricultura canadense já estava consideravelmente mecanizada, a argentina ainda se baseava na tração animal. No
primeiro caso, os rendimentos já eram 50% maiores e experimentavam curva ascendente, enquanto no segundo



estavam virtualmente estagnados. Na ausência de um setor industrial local produtor de máquinas e implementos mais
sofisticados, coube ao fabricante australiano H.V. McKay produzir grande parte das colheitadeiras mecânicas usadas
pelos triticultores argentinos no inicio do século (Duncan e Fogarty, 1984, p. 50-1). Os agricultores tinham que lutar
com sérias dificuldades nos sistemas de crédito, comercialização, manuseio e transporte. Não contavam com
cooperativas, silos locais ou bons sistemas de transporte de cargas, vendendo para um mercado controlado por quatro
empresas.

 
A oposição a esse estado de coisas mostrou-se incapaz de reformar o sistema. Ao contrário do que ocorreu no

Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália, as principais formas de mobilização agrária entre 1880 e 1930 só
serviram para demonstrar a complexidade estrutural do sistema argentino e a ausência de lideranças e instituições
nacionais comprometidas com uma agricultura independente vigorosa. Em 1893, na província de Santa Fé, fracassou
uma revolta de colonos contra um novo imposto sobre os cereais (Gallo, 1976). Em 1912, quatro mil arrendatários de
Santa Fé e de Buenos Aires, apoiados por cem mil trabalhadores, fizeram uma greve de três meses que conseguiu a
redução dos preços dos arrendamentos e liberdade para comprar e vender. (32) A mobilização levou à fundação da
Federación Agraria Argentina (FAA) em 1912, principal organização dos arrendatários, que obteve concessões
importantes, como a redução em até 50% nos preços dos arrendamentos e o direito de comprar e vender livremente.
Cinco anos mais tarde, outra greve não teve o mesmo sucesso na tentativa de obter uma moratória nos arrendamentos.
Milhares de arrendatários foram reprimidos e expulsos da terra (Solberg, 1971), e o movimento acabou quando o preço
dos cereais subiu no mercado internacional: Houve outro episódio importante - e fracassado - de agitação agrária em
1919, também provocado pela queda nos preços mundiais dos cereais e pelos altos preços dos arrendamentos (Solberg,
1971, p. 37). A FAA continuou a pressionar por leis agrárias mais favoráveis, mas com pouco sucesso. (33) Nesse
período, os braceros se mobilizaram contra os arrendatários e outros agricultores. (34) Em 1919 e em 1928 o governo
reprimiu greves que reivindicavam melhores condições de trabalho, salários mais altos e reconhecimento da
organização sindical. Favoráveis à repressão, a FAA e os arrendatários foram acusados de, pequeno-burgueses,
expressão retomada por Bergquist (186, p. 104).

 
A complexa estrutura de classes do campo argentino impediu que cultivadores diretos e trabalhadores se

unissem em torno de questões fundamentais. Características estruturais da agricultura de exportação conspiraram
contra mudanças - quê teriam que ser intermediadas politicamente - no sistema de propriedade da terra. Nesse país, ao
contrário dos domínios britânicos e dos Estados Unidos, a economia arrendatária de base familiar não aumentou seu
grau de capitalização e de mecanização como resposta à pressão trabalhista. Ao contrário: baseou-se em mão-de-obra
assalariada barata e em imigração de novos contingentes. Talvez a intervenção política tivesse existido, se o campo
apresentasse um ethos diferente e propriedades dinâmicas. Também ao contrário dos países que analisamos
anteriormente, o governo argentino adotou atitudes muito modestas para garantir uma colonização agrícola pujante. Em
1912-1913, o Canadá ultrapassou a Argentina como o maior exportador de trigo.

 
Os grandes proprietários de terra e as elites a eles associadas se entrincheiraram profundamente nas instituições

(Flichman, 1977), dominando a política e a economia (Corradi, 1985). Os industriais, por sua vez, eram fracos, tanto
do ponto de vista político como econômico (Jorge, 1971). Um setor importante, especializado na produção de
máquinas e implementos agrícolas, só se implantou muito depois, com a chegada de companhias estrangeiras
(Huici,1984). Mobilizadas pelos partidos Radical e Socialista, as classes médias e populares se opuseram à proteção
para a indústria no período crítico de 1916 a 1930 (Cornblit, 1967; Dieguez, 1969; Di Tella e Zymelman,1967). Se
houve proteção tarifária a esse setor, ela não foi intencional e consciente. (35)

 
A falta de consenso sobre políticas industriais e agrárias fundamentais alimentou a instabilidade política

posterior a 1930 (Merkx,1968; Fogarty,1979). A despeito das tensões e de um aparente grau de autonomia estatal, as
elites agrárias e seus aliados encontraram formas de vetar qualquer caminho de desenvolvimento que ameaçasse sua
hegemonia (Corradi, 1985; Cortês Conde e Gallo, 1967; Gilbert, 1964). Assim, a plena industrialização da Argentina
encontrou um obstáculo intransponível na ausência,de classes médias e altas emergentes, que encontrassem bases
estruturais fora da moldura estabelecida pelos grandes proprietários de terra.

São Paulo (36)
 
Os casos discutidos acima mostram a importância de uma articulação bem-sucedida entre a industrialização e a



existência de uma economia agrária dinâmica, capaz de produzir matérias-primas e alimentos em abundância, liberar
mão-de-obra e demandar produtos industrializados, assegurando fluxos de capital e multiplicando os
empreendimentos. Processos de ocupação do território que resultam na formação de agricultores independentes;
proprietários da terra, parecem ser particularmente benéficos para produzir essas relações mutuamente realimentadoras.

 
Quando comparado à Argentina e às regiões de colonização recente, São Paulo aparece como um caso

intermediário, em que foi marcante a presença de agricultores independentes lado a lado com grandes fazendeiros do
café. Ali, a moderna economia cafeeira surgiu depois da década de 1870, com a colonização do planalto situado no
Oeste do estado. Ao contrário do que ocorrera no vale do Paraíba e na velha zona central, essa nova região incorporou
quantidades crescentes de trabalhadores assalariados e de produtores independentes. São Paulo povoou assim uma
fronteira desocupada, tomando-se, já antes de 1900, o principal pólo dinâmico da economia brasileira.

 
A mudança foi rápida. Começou com a expansão do café, fortemente incentivada depois que a São Paulo

Railway ligou, em 1867, o planalto oeste, a capital e o porto de Santos. A escravidão foi abolida em 1888 e, no ano
seguinte, o Império deu lugar a um regime republicano descentralizado. Nessa época as plantações de café já usavam a
mão-de-obra livre dos colonos, e as áreas de fronteira em expansão recebiam grandes levas de imigrantes. Muitos
deles retornavam à cidade; frustrados com a vida nas grandes fazendas; outros se tornavam pequenos e médios
produtores independentes, ajudando a dinamizar o interior.

 
Por mérito próprio, políticos e burocratas proeminentes tomaram-se membros da elite, enquanto, na economia,

especialmente depois de 1910, estabelecia-se um ritmo rápido de incremento da produção, comercialização e
intermediação financeira, trazendo consigo maior diferenciação social. No interior, milhares de produtores
independentes e de comerciantes estruturavam suas atividades em torno da agricultura mercantil de milho, arroz,
feijão, mandioca, cana-de-açúcar e outros produtos tradicionais, além do café (Font, 1990). Nestas culturas, novos
intermediários surgiram, substituindo gradativamente o velho sistema centrado nos ‘comissários’.

 
Prevista na Constituição de 1891, a descentralização permitia que os próprios estados estabelecessem suas

tarifas de exportação, fortalecendo assim os poderes locais. Sendo a economia regional mais rica e de expansão mais
rápida, São Paulo tinha tudo a ganhar com isso, pois o café fornecia ampla base tributária. Como notou Singer (1968),
o governo estadual apoiou o desenvolvimento e a industrialização, incentivou programas de imigração, promoveu a
construção de ferrovias e atuou no mercado para proteger o preço do café. Além dos impostos, empréstimos externos
foram usados para financiar as atividades.

 
São Paulo não manteve por muito tempo um ethos de região apenas cafeeira. Depois de 1910, a

industrialização brasileira se concentrou cada vez mais no estado, especialmente na região metropolitana (Cano, 1977).
O novo setor experimentou mudanças significativas durante a Primeira Guerra Mundial, que estimulou a produção
local de bens anteriormente importados. O empresariado paulista aproveitou bem a experiência e foi capaz de manter o
crescimento da produção industrial depois do fim do conflito. Surgiu assim um padrão de industrialização que
contrastava com o limitado surto ocorrido na década de 1890 e antes dela, distribuído por cidades pequenas, como
Sorocaba e Jundiaí.

 
Iniciada antes de 1930, a industrialização de São Paulo foi acompanhada por um interior dinâmico e

diversificado. Centrando sua atenção na vida cultural e nas formas de consciência, Richard Morse mostrou como a
capital do estado ganhou, em 1920, o perfil de uma cidade industrial. Poucos anos antes - nas grandes greves de 1917 e
de 1919 - movimentos trabalhistas plenamente desenvolvidos atestaram que algo novo havia surgido e que a ‘questão
social’ emergia. Só na capital, o número de fábricas que recolhiam impostos cresceu de 1.175 em 1914 para 3.323 em
1929 (Nozoe, 1984, p. 50); 142 sindicatos existiam antes de 1923, metade dos quais desde 1914 (Dean, 1969, p. 161).

 
A agitação trabalhista de 1917 e de 1919 foi provocada pela inflação, especialmente a alta dos preços dos

alimentos. A primeira greve geral afetou 117 fábricas na capital e em onze outras cidades. A segunda foi ainda maior.
Nos dois casos, a principal reivindicação era a concessão de aumentos salariais compatíveis com a elevação do custo
de vida, melhores condições de trabalho e jornada de oito horas. Aparentemente, o sindicalismo militante atingiu seu
apogeu no período 1917-1919 (toaram, 1979). Vários fatores debilitaram o movimento na década de 1920, como
repressão, algumas concessões, forte presença de ativistas estrangeiros, mais vulneráveis à repressão e sensíveis à



problemática da mobilidade social. De qualquer forma, os tumultos trabalhistas e a agitação anarquista do início e de
meados da década foram suficientemente fortes para levar o Estado a criar a Delegacia de Ordem Política e Social
(DOPS), ainda nos anos 20.

 
O setor industrial de São Paulo cresceu 8% ao ano entre 1900 e 1920 (Dean, 1969, p. 105; Cano, 1977). Em

1927, para uma população estimada em 650 mil pessoas, o DOPS levantou 200 mil trabalhadores, na maioria
industriais. (37) Considerando-se todo o estado, 37% da força de trabalho estava em ocupações não agrícolas,
percentagem relativamente alta, considerando-se o tamanho do setor primário no Brasil e os fluxos de imigração.

 
Estimulados pelos distúrbios trabalhistas e pelas tensões crescentes com fazendeiros e comerciantes que

desejavam confirmar a vocação agrícola do estado, os industriais se tornaram uma classe consciente e organizada já na
década de 1920, em cujos primeiros anos foi muito ativo o Centro dos Industriais de Fiação e Tecelagem de São Paulo.
Também tiveram forte presença na Associação Comercial, até formarem, em 1928, o Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo, que se engajou diretamente na defesa de políticas industriais (Dean,1969, cap. 8). Assim, a
industrialização criou novas forças, que se opunham à mentalidade exportadora tradicional. Como foi destacado por
Ellis em meados da década de 1930, semelhante crescimento teria sido impossível sem a adoção de políticas
especificas de proteção tarifária: sem elas, “São Paulo seria hoje uma cidade comercial, um centro de distribuição,
como Buenos Aires, que tem um interior muito maior do que o nosso, mas nunca foi um centro industrial” (Ellis, 1937,
p. 243). A aristocracia agrária perdeu terreno (Morse, 1970, e Mamigonian,1976). Na segunda metade da década de
1920 houve um movimento para devolver a elite tradicional à sua posição hegemônica. (38) Nesse contexto de
mudança, a ação coletiva e a disputa assumiram novas formas (Font, 1990).

 
Os imigrantes e seus descendentes chegaram a representar 2/3 da população da capital. Espanhóis, portugueses,

“sírios”, japoneses, alemães e europeus orientais formavam um mosaico de etnias, em que os italianos se destacavam
(Foerster, 1919, p. 31 S), pelo número e pelo importante papel que desempenhavam no processo de industrialização.
Em 1920, pessoas de origem italiana detinham 46,9 % do capital individual de toda a indústria paulista e de 48,7% das
fábricas pertencentes a indivíduos, contra 25% que estavam em mãos de brasileiros natos.

 
Além da imigração, a construção de uma rede de transportes e a localização geográfica contribuíram para que

São Paulo passasse de centro comercial a industrial. Mas esse fatores não são suficientes para explicar o ritmo e o
alcance da industrialização nesse estado. É preciso atentar para a diversificada economia do interior. Em 1918, pouco
antes da construção de rodovias e da chegada dos bondes, o café era responsável por menos da metade do frete pago à
rede de ferrovias, ainda em expansão (Saes, 1981, p. 186). Cereais, algodão, madeira e materiais de construção
participavam de forma crescente. (39) Como o frete ferroviário manteve tendência ascendente nos anos de guerra,
quando as importações caíram, pode-se presumir que a maioria dos bens transportados tinha origem nacional. Em
1917 e em 1920 foram inauguradas, respectivamente, a Bolsa de Mercadorias e a Bolsa de Cereais. A primeira incluía
pessoas e grupos que negociavam diretamente com a indústria têxtil, como compradores de seus produtos e/ou
vendedores de matérias-primas, como 0 algodão. O café era um - apenas um - produto na fronteira em expansão. No
inicio da década de 1930 ele representava 11 % a 13% do total de 1,5 bilhão de quilos transportados pela Estrada de
Ferro Sorocabana. O restante era formado, principalmente, por produtos de uma economia agrária diversificada (Ellis,
1937, p. 478-89).

 
Em 1919, São Paulo ocupava lugares proeminentes na produção de seis tipos de colheitas que respondiam por

quase 90% da agricultura brasileira. Era o primeiro produtor de café, algodão, arroz e feijão; o segundo de milho;
aparecia com destaque na cana-de-açúcar. Os 80.921 agricultores paulistas recenseados em 1920 respondiam por 29%
da produção nacional. Se retirarmos o café, essa percentagem caía pouco: 24%. Nesse ano, a soma das colheitas
paulistas de milho e algodão superou o valor do café. Estavam no estado 48,8% das máquinas beneficiadoras de arroz
instaladas no país, 49% das máquinas de café e 56,9% das de cereais. Estabelecimentos relativamente pequenos
colhiam a maior parte da produção agrícola em todos os casos, com exceção do café, em que respondiam por pelo
menos 25%. Normalmente as colheitas eram mistas: 26,4% dos agricultores plantavam café, 65,3% plantavam arroz,
86,3% milho, 78,2% feijão, 24,4% algodão e 8,4% cana-de-açúcar. O censo agrícola estadual registrou, em 1933-34,
274.740 estabelecimentos (a maioria pequenos), ou seja, mais do triplo do que havia sido recenseado em 1920.(40)
Entre eles, 176.795 plantavam milho, 127.822 feijão, 110.690 arroz, 64.162 algodão, 14.866 cana-de-açúcar e 28.194
mandioca. Os quatro primeiros produtos ocupavam mais de 50% de toda a área cultivada.



 
Com 1/3 da produção nacional, São Paulo era o maior produtor brasileiro de algodão, que ocupava 10,7% da

área plantada com café. A produção de tecidos de algodão era a atividade industrial mais importante do estado. No
início da década de 1920, mais de 300 cotonifícios descaroçavam e beneficiavam o produto. A metade dessas unidades
estava localizada em cidades e vilas - e não nas fazendas -, processando 75% das colheitas. Em meados da década,
existiam 325 dessas fábricas e 65 faziam outros tipos de beneficiamento, mas só doze do primeiro tipo e sete do
segundo estavam na capital.

 
A principal ligação entre a indústria têxtil da cidade e esses produtores era a Bolsa de Mercadorias, que

cumpriu função decisiva na melhoria, padronização e classificação do algodão. Uma sofisticada rede comercial ligava
regiões e sub-regiões, entre si e à capital. (41) Os industriais, aparentemente o grupo mais importante da Bolsa de
Mercadorias, muitas vezes eram proprietários de fábricas de beneficiamento (Brasiltal, Boyes, Matarazzo, Gamba,
Scarpa, Fiação e Tecelagem e outras).

 
A espetacular expansão da agricultura comercial na fronteira foi fortemente incentivada pela implantação da

mais avançada rede de transporte do Brasil. No planalto, as ferrovias se expandiram rapidamente, e o sistema como um
todo passou de 139km em 1870 para 2.329km em 1890 e 3.315km em 1900. Nos vinte anos seguintes elas dobraram
de extensão, alcançando 6.616km. Embora a capital (São Paulo) e o porto (Santos) já estivessem ligados aos lugares
mais distantes do estado, o sistema continuou a crescer, alcançando 7.099km de extensão em 1930 (Ellis, 1937, p. 286-
7). Situada logo acima da escarpa (com picos de 800m) que separa o planalto e a costa, a cidade de São Paulo ocupava
o centro dessa densa rede, confirmando por isso sua primazia - que também era administrativa e política - em relação a
Campinas, Santos e outras localidades. Mais de mil quilômetros de rodovias completavam o sistema em meados da
década de 1920, quando começou a era de automóveis e caminhões.

 
Antes de 1920 a produção industrial de São Paulo se dirigia principalmente para o própria mercado regional. Só

a partir do fim dessa década ela começou a penetrar, em maior escala, no mercado nacional. Portanto, muito antes da
crise de 1930, estavam presentes no estado os componentes essenciais do circuito clássico do ‘desenvolvimento auto-
centrado’.(42) Os choques externos ajudaram. Mas foi o peso do interior que tornou São Paulo um caso raro de
industrialização a partir um setor exportador tropical ou semitropical.

 
No fim dos anos 20, os interesses urbanos desejavam dominar o interior paulista. A burocracia estadual;

possivelmente a mais avançada do Brasil, reivindicava para si um papel de liderança no processo de desenvolvimento.
E as forças que participavam da política regional mostraram-se por demais diversificadas para que se adequassem ao
partido que dominou o estado desde a década de 1890. Uma fração da classe dos fazendeiros liderou então a oposição
e, em 1924, houve sublevação militar. Em um clima de crescente disputa, surgiu um novo partido em 1926, como que
anunciando a último período da vida de uma República que terminaria em 1930. Nesse ano, quando uma revolução
abriu uma fase nova na evolução do Brasil, São Paulo já era a primeira região industrial do país.

Conclusão
 
De forma genérica, relacionei crescimento econômico voltado para a exportação e desenvolvimento, centrando

a análise em processos de organização social em que esteve presente uma relação entre organização agrária, formação
de coalizões, elaboração de políticas e industrialização. A discussão enfatizou os casos dos Estados Unidos e dos
domínios britânicos, cuja característica central foi a adoção precoce de uma forma competitiva de produção de base
familiar, apoiada (pelo menos no início) em pouco trabalho assalariado. (43) Essa economia criou um vasto mercado
interno e foi uma fonte de matérias-primas baratas para as indústrias processadoras de produtos agrícolas. Em
coalizão, agricultores e grupos industriais se tornaram dominantes, impedindo o predomínio político de latifundiários.
Fortaleceram-se políticas governamentais que eliminaram ou neutralizaram as grandes propriedades, favoreceram a
expansão do mercado interno, promoveram a construção de redes de transportes e, geralmente, protegeram a indústria.
Em vários aspectos essenciais, a Argentina destoou desse modelo.

 
Nesses contextos, a agricultura independente se capitalizou e promoveu a mecanização, como resultado de uma

lógica que - partindo de um conhecimento detalhado dos custos da produção - levava em conta a necessidade de
poupar mão-de-obra. Lehman (1986), que estudou a transformação rural ocorrida no Equador, defende um caminho de



desenvolvimento capitalista para o setor agrícola baseado em “estabelecimentos familiares capitalizados”, que
eventualmente mercantilizem as relações de parentesco e usem diversos arranjos -entre eles, a parceria - para dividir os
ganhos e iniciar os jovens. Esse estudo confirma a hipótese de que, nos casos que estudamos, a relativa ausência de
mão-de-obra assalariada tenha sido resultado de decisões cuidadosas sobre alocação de recursos. Canadá, Austrália e
Nova Zelândia mostram as associações mais evidentes a esse respeito. O arrendatário argentino usou amplamente o
trabalho contratado, tentando manter a mão-de-obra barata (com o incentivo à imigração), despesas mínimas em
melhoramentos e propriedade direta sobre a maquinaria.

 
A expansão de um setor capitalista de pequeno porte foi reforçada por decisões de governos, pela existência de

oportunidades de mercado, pelo acesso a uma fronteira aberta (o que garante relações terra-trabalho elevadas) e por.
um contexto estrutural favorável à industrialização. Em todas os domínios ingleses e nos Estados Unidos esteve
presente um estilo semelhante de organização política e estatal favorável à agricultura independente. Também nesse
aspecto foi diferente o caso da Argentina, onde os grandes proprietários de terra se mantiveram hegemônicos.

 
Esses resultados permitem que se avance uma hipótese: embora importantes, relações terra-trabalho

relativamente altas só resultam em uma agricultura independente e dinâmica quando os grandes proprietários de terra
são neutralizados. Condições institucionais, econômicas e políticas são decisivas para que um modelo agrário seja
adotado e fortalecido.(44) Fricdmann (1978b) mostra como a agricultura de base familiar encontra maiores facilidados
para se estabelecer nas áreas de fronteira, mas o fato de a Argentina ter adotado outro padrão indica que essa
associação histórica é contingente.

 
A tendência à capitalização está na lógica das economias agrárias de base familiar, mas a existência de um

setor industrial capaz de prover máquinas e implementos agrícolas parece central no que diz respeito à decolagem da
industrialização. O trabalho de Knutilla e MacCrorie sobre o Canadá confirma que a existência de um setor industrial
ligado à agricultura foi fundamental para a afirmação da produção independente. Na Argentina, nenhum setor desse
tipo esteve inicialmente disponível, e a maioria das máquinas e implementos teve que ser importada. Llambi (1988) e
Friedmann (1980) chegam a argumentar que essa articulação indústria/agricultura é mais importante do que o
surgimento de um mercado de trabalho maduro. Na Argentina, este fator foi insuficiente para provocar um
realinhamento estrutural em favor dos produtores independentes.

 
Em todos os casos, a evolução da agricultura esteve profundamente interligada com o caminho de

desenvolvimento adotado por toda a sociedade. Nos Estados Unidos e nos domínios ingleses, os antagonismos entre
produtores diretos e grandes proprietários de terra foi resolvido de modo a eliminar ou transformar estes últimos, que
deixaram de ser os principais detentores da terra produtiva e da riqueza. Estas passaram para as mãos de pequenos
produtores e de grupos ligados à indústria. Transformações desse tipo foram derrotadas na Argentina, onde se
afirmaram outro tipo de Estado e outro caminho de desenvolvimento.

 
As diferentes vias se basearam em diferentes alianças de classe. Em sociedades agrárias voltadas para a

exportação, portanto, as trajetórias de desenvolvimento se relacionam com cada estrutura social, associada à própria
expansão do setor exportador. Mas o destino da produção independente de mercadorias moldou o caminho gerai: Essa
afirmação é confirmada pelo fato de que, no século XIX, a economia comercial do trigo induziu a industrialização do
Norte dos Estados Unidos, enquanto 0 grande setor exportador do Sul não conseguiu fazê-lo (Post, 1982; Meyer,1988).

 
A importância da agricultura independente resulta em grande medida de sua capacidade de inserir-se em

movimentos mais amplos, favoráveis à expansão capitalista.e a mudanças políticas. O impacto pode ser involuntário,
transitório ou até trágico. Agricultores movidos pela esperança de ocupar um lugar central na sociedade criam
condições para a vitória de processos de industrialização e de urbanização que, ao fim e ao cabo, podem dominá-los.
 
Tradução do original em inglês: Otacilio Nunes Jr.
Revisão: César Benjamin.
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NOTAS



 
1 - Para Hofstadter e Lipset (1968), a proposição central de Turner era de que o desenvolvimento norte-americano pode ser explicado pela
existência de tetras disponíveis e o avanço da colonização em direção ao Oeste (ver também Billington,1971; Walsh,1981; Miller e Steffen,1977;
Tutner, 1972). Considerando os Estados Unidos e outras regiões de colonização recente como parte das culturas européias, Ilartz (1964) estava
mais preocupado com o papel dessa cultura original do que com o meio ambiente ou os perfis das classes emergentes do Novo Mundo.
 
2 - Note-se que - como enfatizou Derek Sayer em correspondência pessoal -essa expressão se refere o mais das vezes a espaços `esvaziados’ pelos
europeus em períodos mais ou menos recentes, através do genocídio de povos indígenas ou da disseminação de doenças. De acordo com Braudel,
as populações indígenas das Américas devem ter sofrido redução de 9090 no século seguinte à conquista, desaparecendo completamente de alguns
lugares.
 
3 - Para uma revisão da literatura sobre as borderlands, ver Weber (1986). Em Burt, 1957, também aparece interessante debate sobre o mesmo
assunto, enfocando o caso da Nova França, no Canadá.
 
4 - A agricultura de exportação foi tão freqüentemente associada à escravidão, ou a sistemas similares, que muitos autores postularam, entre ambas,
uma relação causal. Trata-se, a meu ver, de uma generalização excessiva. Ver, por exemplo, Chirot, 1975.
 
5 - Para discutir as diferentes fontes de renda e sua relação com as relações de produção, ver também Wolf (1982) e Paige (1975). Di Tella (1985)
argumenta que “as mudanças nas fontes.de lucros e rendimentos, e conseqüentemente nas fontes de acumulação, são cruciais para compreender o
desenvolvimento em áreas de colonização recente”. Reforçam-se assim os argumentos que ressaltam a peculiaridade do caso argentino e chamam a
atenção para uma das características mais importantes de uma ruptura ou revolução capitalista: o aumento na taxa de inovação, seguindo as
pressões competitivas apontadas pela análise de Marx sobre a mais-valia. Teubal (1975) discute de forma interessante o conceito de rendimento,
tal como foi usado por Ricardo e por Marx. Para os nossos propósitos, apresentam particular interesse a renda monopolista e a diferencial.
 
6 - Watkins (1977) apontou a existência de duas variantes principais nessa abordagem: progresso firme e dependência. A primeira ressalta que a
colonização do interior e a produção voltada para o mercado internacional contribuem para o desenvolvimento; a segunda, semelhante à teoria da
dependência, destaca que a especialização integrada na divisão internacional do trabalho pode induzir um desenvolvimento retardado e até uma
eventual estagnação. Para uma revisão da política econômica canadense, ver Marchak, 1985.
 
7 - Segundo Knutilla e McCrorie (1980), esse processo induziu, eventualmente, um aumento gradual no tamanho dos estabelecimentos e produziu
uma substancial diferenciação.
 
8 - Em 1921, “cerca de 50% dos estabelecimentos rurais de caráter mercantil haviam expandido o lote-padrão [quarter sectionJ. Dez anos depois,
era possível falar na existência de três grupos: o de pequenos produtores [até 320 acres], os agricultores de porte médio [entre 320 e 960 acres] e os
grandes produtores [acima de 960 acres]” (Knutilla e McCrorie, 1980, p. 267). Nesse mesmo período, segundo Dunsdorfs (1956, cap. 5), a
Austrália experimentou processo semelhante. Mas na Argentina o arrendatário típico ocupava 250 hectares (um acre = 2,47 hectares). Em 1931,
uma propriedade rural em Saskatchewan valia em média US$ 9.325, e a terra representava 60% desse total. Cinqüenta anos depois, o tamanho
médio dos 320 mil estabelecimentos rurais canadenses era de mais de 500 acres, e seu valor médio era de US$ 400 mil. Mesmo assim, “a despeito
do avanço da mecanização e da área cultivada, a propriedade rural média permaneceu, em Saskatchewan, um negócio familiar”. Nessa província,
quase 32% dos estabelecimentos produtores de trigo tinham um trator em 1931. Muitos agricultores pediram empréstimos para financiar a
mecanização e a expansão, passando a enfrentar dificuldades financeiras na década de 1930. Entre 1931 c 1938, o governo federal gastou mais de
US$ 135 milhões em auxilio rural (Britnell,1939, p. 39, 43, 98-99).
 
9 - Em Quebec, no início do século XIX, havia vestígios da agricultura senhorial baseada em arrendamentos, trazida da Europa pelos franceses
(Burt, 1957). Ehrensaft e Armstrong (1978, p. 358) também se referem a “doações em grande escala” das melhores terras de Ontário e de outras
regiões que não estavam submetidas ao sistema senhorial.
 
10 - Solberg (1985) mostra como, em contraste com a Argentina, a política canadense promoveu a agricultura independente e a exportação através
de políticas de fixação de imigrantes, comercialização, transporte, educação e arrendamento. Em épocas de depressão, alguns proprietários se
tornaram arrendatários. As parcerias contratadas por períodos inferiores a três anos representavam 85% dos arrendamentos (Britnell, 1939, p. 46).
 
11 - Graham (1966, cap. 1) apresenta uma útil discussão introdutória sobre os movimentos agrários no Canadá, Estados Unidos e Austrália entre
1850 e 1930. Lipset (1959) faz uma conhecida apreciação da mobilização política havida nas pradarias de Saskatchewan. Ela se choca com a
descrição de Macphcrson (1953), pára quem os plantadores de trigo da província adjacente de Alberto constituíam uma pequena burguesia
individualista, tendente a romantizar o próprio papel, incapaz de reconhecer interesses de classe e cheia de ilusões de independência, e até de
predominância. Apesar dessas diferenças, há amplo acordo sobre o fato de que os agricultores das fazendas foram uma importante força política na
construção do Canadá moderno. As políticas canadenses também refletiam interesses financeiros e comerciais das elites estabelecidas em Ontário e
Quebec.
 
12 - Grigg (1.983, p. 226) sustenta que a ocupação inicial das terras costeiras (relativamente úmidas) pelos invernistas impediu que os pequenos



agricultores se instalassem nessas regiões, induzindo-os a ocupar as zonas semi-áridas.
 
13 - Em sua avaliação das campanhas políticas contra os grandes proprietários de terras a partir de 1850 e dos avanços da agricultura independente
nas três últimas décadas desse século, Hirst (1979) mostra como esse processo foi diferenciado nas três principais regiões da Austrália de então
(Victoria, New South Wales e Austrália do Sul). Ele sustenta que as denotas políticas das décadas de 1850 e 1860 impediram que, nessa época
crítica, os invernistas se tornassem efetivamente hegemônicos,embora controlassem instituições políticas importantes no nível local. Sobre isso, ver
também Davidson (1981, cap. 10).
 
14 - Em 1932-33, aterra ocupada pelo trigo era avaliada em 114 mil hões de libras. Nas décadás seguintes, o número de agricultores atingiu um
máximo de 150 mil, experimentando um crescimento que provocou uma considerável diferenciação social e regional. Em 1896, Austrália do Sul e
Victaria lideravam a produção, mas desde 1911 perderam essa posição para New South Wales. No período de expansão da cultura, o Oeste do país
se tornou rapidamente um importante produtor. O tamanho médio das fazendas de trigo cresceu, em Vitória, de 117 acres em 1902 para 141 acres
em 1916. Nesse último ano, as médias eram de 161 acres no Sul e 140 em North South Wales. Embora muitos produtores fossem proprietários, o
sistema de parceria também era usado, chegando a representar 20% a 30% da área total ocupada em New South Wales entre 1900 e 1930. O
arrendamento respondia por 10% a 15% da área ocupada em Vitória, mas essa percentagem era muito menor em outros estados.
 
15.- Com a mecanização, o tamanho dos estabelecimentos cresceu um pouco (Davidson, 1981, p. 276).
 
16 -O setor pecuário evoluiu em direção a unidades menores (Davidson, 1981, p. 202-206), fazendo com que o campo australiano assumisse um
perfil muito menos estratificado do que o argentino. Mas, na região da pecuária, muitos produtores relativamente pequenos empregavam mãode-
obra assalariada (temporária ou permanente). Em 70% a 80% das fazendas produtoras de lã - principal produto de exportação do país - o rebanho
de ovelhas variava de cem a mil cabeças. Isso contrasta com o tamanho médio das manadas leiteiras, de catorze a quinze mil animais, cm 1928
(Davidson, 1981, p. 270).
 
17 - Duncan e Fogarty (1984, p. 26) concordam com essa posição, mas o fazem de forma desabonadora. Fogarty concede ao Estado um lugar
importante na promoção das atividades de pesquisa e desenvolvimento que levaram ao aumento de produtividade do setor exportador. Seja como
for, é certo que o dinamismo da indústria teve importância decisiva para o desenvolvimento do país nas décadas seguintes (Boehm, 1979).
 
18 - McCarty (1973) e Dennon (1983, p. 100-04) também enfatizam o papel desempenhado pela agricultura independente no desenvolvimento
australiano. Fogarty (1981 e 1985) descreve a lã como o “superproduto primário de exportação”, que moldou decisivamente a Austrália. Todos
esses autores enfatizam a hegemonia da pecuária, a precocidade da urbanização (meados do século XIX), as ligações com o capital externo ou uma
combinação desses fatores. Lawson (1980) critica as tentativas de aplicar as teses de Turner à Austrália, enfatizando o papel da urbanização
precoce. Para explicar o desenvolvimento australiano, Diaz Alejandro (1985) reforça uma versão da teoria do produto principal, mas ao mesmo
tempo propõe que a força do movimento operário tenha possibilitado uma aliança com empresários não integrantes do setor agrícola. As políticas
de restrição à imigração produziram escassez de mão-de-obra, elevando os salários e o padrão de vida.
 
19 - Essas considerações sobre a experiência neozelandesa devem muito a Sinclair (1980), a Denoon (1983) e às fontes que se seguem. Para um
sumário dos principais debates sobre a história da NovaZelândia, incluindo as mudanças de 1890 e suas bases de classe, ver Denoon (1983, p. 225-
6).
 
20 - Nesse ponto, Armstrong (1978) corrige Amin, que discorrera sobre o surgimento, na Nova Zelândia, desde o início, de uma sociedade
igualitária baseada em pequenos proprietários.
 
21 - Diversos autores, como Sutch (1972), atribuem ao Estado um papel central no desenvolvimento da Nova Zelândia, destacando o impacto de
suas políticas de colonização e de promoção de aumentos de produtividade no setor exportador.
 
22 - Não há dúvida de que a Nova Zelândia se especializou, mas seu desempenho posterior não deve ser desconsiderado. Durante a maior parte do
século XX o país usufruiu de um padrão de vida muito alto e de uma industrialização notável (vert também Denoon, 1983, p. 151). A política de
industrialização via substituição de importações, adotada desde a década de 1930, é normalmente responsabilizada pela relativa ineficiência da
indústria Considerando as pequenas dimensões do país, não há dúvida de que teria sido possível uma industrialização plena por sua própria conta.
 
23 - Ver Graham (1966, p. 2) sobre a semelhança de padrões de mobilização e de políticas agrárias nas regiões tritícolas do Canadá, da Austrália e
dos Estados Unidos.
 
24 - Post oferece uma síntese útil de vários debates a respeito da importância da plantation escravista e dos diferentes pontos de vista sobre o
agricultor norte-americano. Ele concorda com Shenry (1976) e contesta a opinião de James O’Connor, que apresenta o agricultor do século XIX
como representante de um modo de produção ‘independente’ (não capitalista). Nas abordagens de Post e Sheiry, a confiança dos agricultores na
circulação de mercadorias fez com que eles se tomassem atores centrais do desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Estes autores
usam a expressão ‘agricultura independente’ para fazer referência à pequena produção capitalista, e não a um outro modo de produção. Para uma
revisão crítica do trabalho de Friedmann e da literatura geral sobre pequena produção, ver Llambi (1988).



 
25 -A expansão da rede ferroviária contribuiu nesse sentido. Flora e Stitz (1985, p. 345-6) apresentam uma avaliação interessante sobre o papel da
Kansas Pacific Railroad na formação do condado de Ellis, no Kansas. Ali, essa companhia revendeu a colonos a metade das terras.
 
26 - Graham (1966, p. 3-7) discute as mobilizações agrárias realizadas depois da metade do século XIX.
 
27 - Kimmel (1987) discute essa posição. Beard (1944) e Turner (1972) fizeram dois trabalhos muito influentes sobre a história do populismo
norte-americano.
 
28 - Para uma análise do processo que levou à afirmação da American Farm Bureau Federation, enfatizando seu relacionamento com o governo,
ver Olson, 1965, p. 148-59.
 
29 - Uma tendência recente nos estudos sobre a Rússia postula a funcionalidade da servidão frente a certas formas de proso-industrialização e de
desenvolvimento capitalista (por exemplo, Rudolph, 1985). Essa hipótese precisa ser explorada, para que se forneça uma explicação mais acabada
sobre. a viabilidade econômica da agricultura latino-americana, largamente baseada em sistemas de trabalho comparáveis.
 
30 - Os debates sobre a natureza e o alcance da hegemonia dessa classe são compatíveis com essa afirmação. Uma influente interpretação
estruturalista, que considera os criadores de gado como classe plenamente hegemônica (Gilberti, 1954 e 1964; Ferrer, 1967), foi questionada em
período mais recente. Rommer (1976) diz que essa classe não ceve o poder que lhe é freqüentemente atribuído (ver também Friedman, 1989). Uma
nova e importante linha de pesquisa, ligada a Jorge Sábato e colaboradores do Cisea (Bersky et al., 1988) postula a existência de uma elite
exportadora unificada e detentora de negócios diversificados, que incluíam o comércio, as finanças e a pecuária. Tal abordagem fortalece a idéia de
que a trajetória argentina tenha sido marcada por uma classe dominante coerente e unificada, enraizada no setor exportador, capaz de exercer sua
hegemonia através do aparato de Estado, de alterar o. peso relativo da pecuária e da agricultura de cereais e de industrializar o pais, em busca de
investimentos lucrativos. Os proprietários de terra que permaneceram especializados em atividades agrícolas eram marginais a essa classe. Embora
os novos argumentos qualifiquem as opiniões que consideram a elite exportadora como plenamente hegemônica, não negam que ela fosse
dominante.
 
31 - Flichman (1977) discute teoricamente, de forma sofisticada, as diferenças entre rendimento e lucro capitalista baseado na mais-valia, adotando
o conceito de Laclau (1969) de renda diferencial em escala internacional.
 
32 - Avaliações desses e de outros movimentos semelhantes aparecem em Grela (1958), Arcondo (1980) e Solberg (1971).
 
33 - Schopflocker (1955) sustenta que as leis decretadas até a década de 1950 não conseguiram fazer a agricultura independente argentina retornar
à condição de que desfrutava na década de 1880.
 
34 - Para uma discussão sobre o movimento bracero, ver Solberg (1971, p. 40-3 e 50). Os braceros eram normalmente migrantes sazonais de
outros países, inclusive da Europa. Neste último caso, eram chamados golondrinas.
 
35 - Diaz Alejandro (1967) argumenta que as tarifas ofereciam proteção substancial antes de 1930, mas isso é negado por Guy (1982 e 1984).
Friedman (1989) mostra que, em geral, as mudanças na estrutura tarifária obedeciam a considerações políticas e fiscais.

36 - A discussão do caso brasileiro se baseia largamente em Font (1990).
 
37 - O Estado de São Paulo, 10 de dezembro de 1927. A estimativa pode ter sido subestimada, já que, aparentemente, o levantamento do DOPS
não incluiu trabalhadores de pequenas oficinas. Outros levantamentos tiveram a mesma limitação.
 
38 - Incidentalmente, Dos Anjos (1984) argumenta que muitos membros de famílias tradicionais em declínio aderiram à sociologia positivista que
se desenvolveu em São Paulo nas décadas de 1920 e 1930.
 
39 - Segundo Camargo (1952, p. 151), os cafezais ocupavam 51,8% das terras cultivadas em 1919, 32,2% em 1940 e 27,29% em 1945. 40 - Nesse
intervalo, houve grande expansão na área plantada, mas é provável que o censo de 1920 tenha subestimado o número de estabelecimentos,
deixando de registrar, especialmente, os menores. Em 1919, por exemplo, foi feito um censo que não cobriu nem 44% do território do estado. Ele
considerou cultivadas apenas 14,39% das terras.
 
41 - Ver Relatório da Bolsa de Mercadorias, 1922 (p. 5-7) e 1924 (p.45-7).
 
42 - Senghaas (1985) discute o conceito de desenvolvimento auto-centrado.
 
43 -Entre os primeiros estudiosos do desenvolvimento capitalista baseado em sistemas agrícolas está Lênin. Goodman e Redclift (1982) fazem uma
útil discussão sobre o assunto.



 
44 - A precariedade da reforma agrária levada adiante nos Andes e o baixo custo da terra, resultante de uma emigração permanente, são lembrados
por Lehman para explicar o caminho seguido pelos agricultores capitalizados dessas regiões.
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