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Contribuições da agricultura para o 

desenvolvimento econômico brasileiro 

 Setor Agrícola, embora tenha diminuído sua participação no 

PIB, durante o século XX, foi fundamental para a 

consolidação do Modelo de Substituição de Importações 

(MSI): 

 Produção de Matérias-Primas; 

 Liberação de mão de obra; 

 Transferências de Capital; 

 Geração de Divisas e 

 Mercado Consumidor Produtos Industrializados 



 Tese Feudal= Alberto Passos Guimarães (Quatro séculos de 

latifúndio) 

 Estrutura Agrária com características estamentais e patriarcais 

 Herança do Latifúndio 

 Obstáculo ao desenvolvimento agrícola e econômico do país. 

 

 Tese Capitalista=  Caio Prado Júnior 

 Critica os postulados da tese feudal, pois a presença do trabalho 

escravo e o caráter mercantil da economia negam os 

fundamentos econômicos do feudalismo. 

 

 

 

Teses sobre o desenvolvimento do setor agrícola 

brasileiro 



 

 

 As péssimas condições de vida dos trabalhadores rurais são 

responsáveis pelos principais problemas agrários. 

 Solução não estaria simplesmente em um processo de reforma 

agrária, mas na geração de melhores condições de vida da 

população rural. 

 

 Tese Estruturalista= Celso Furtado (CEPAL) 

 Muitos dos problemas estruturais do desenvolvimento 

econômico brasileiro tinham suas raízes na agricultura. 

 Solução Industrialização 

 Fantasia Organizada 



 Concepção Dualista 

 

 Coexistência de relações arcaicas e modernas no meio rural 

brasileiro. 

 

 Visa explicar as mudanças no setor agrícola, através de 

tecnologias, inovações e produtividade. 



A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 Censo Agropecuário-2006 

 

 84% dos estabelecimentos rurais; 

 24% da área dos estabelecimentos; 

 38% do PIB Agropecuário; 

 10% do PIB Nacional; e 

 74% da mão de obra do campo 

 

 



 

 
PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 

PRODUÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

SELECIONADOS 

Censo Agropecuário (2006). 



AGRICULTURA FAMILIAR E A PRODUÇÃO DE 

ALIMENTOS 

Censo Agropecuário (2006). 



 

 Políticas Agrícolas claras e objetivas; 

 Políticas Macroeconômicas não interligadas ao setor; 

 Transferência de tecnologia; 

 Extensão Rural ainda insuficiente; 

 Burocracia elevada para a concessão de créditos e financiamentos; 

 Problemas de comercialização;  

 Problemas Internos; 

 Administração, organização; agregação de valor e marketing dos 

produtos; 

 

DESAFIOS ENFRENTADOS PELA AGRICULTURA 

FAMILIAR 



 

 Condições Edafoclimáticas 

 Ataques de Pragas; 

 Quebras de Safras; 

 Condições Meteorológicas  

 



POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 Aperfeiçoamento de Políticas Públicas para a Agricultura 

(Territórios da Cidadania); 

 Articulação com outros programas e ações do governo; 

 Melhora da Infraestrutura e logística; 

 Desburocratização dos créditos e financiamentos; 

 Ações mais firme junto aos organismos internacionais visando as 

quebras de barreiras tarifárias e não-tarifárias; 

 Ações articuladas com os municípios visando o desenvolvimento 

regional e ambiental;  
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 Diminuição do hiato tecnológico; 

 Melhoria no sistema previdenciário e trabalhista; 

 Acesso a escola; 

 Organizações em cooperativas e em associações (DESAFIO); 

 Políticas Agrícolas interligadas a agricultura familiar; e 

 Ações de Marketing e Planejamento visando explorar o 
potencial da agricultura familiar 
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CONCLUSÕES 

 Setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social; 

 Um contraponto a agricultura patronal; e 

 Fundamental para a preservação ambiental 
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