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RESUMO  

 

PEREIRA, M. L. Perspectiva histórica da agricultura familiar no Brasil: abrangência 

conceitual e alterações legislativas. 2017. 184p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

O trabalho busca compreender o processo de construção do conceito de agricultura familiar 

nas searas jurídica, científica, política e institucional, com ênfase no desenvolvimento 

normativo. Para a realização da pesquisa, empregou-se a pesquisa documental, utilizando-se 

como fontes de dados a legislação pertinente e documentos oficiais no geral, bem como as 

fontes estatísticas divulgadas por instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e a pesquisa bibliográfica, de fontes secundárias, concentrada nas áreas de 

História do Direito, Direito Agrário, Geografia Agrária, Sociologia Rural e Ciência Política. 

Os objetivos específicos do trabalho consistem em: analisar o teor das normas jurídicas sobre 

o meio rural que antecederam a legalização do conceito de agricultura familiar; compreender 

o processo e a participação de distintos atores na construção, institucionalização e 

consolidação do conceito de agricultura familiar no Brasil e; finalmente, estudar o 

desenvolvimento das políticas públicas para a categoria, que embasaram seu referencial 

teórico e conceitual. Os resultados encontrados indicam imprecisões relevantes no conceito 

institucionalizado, não sendo possível falar-se em uma teoria para a agricultura familiar. 

Entretanto, essa impropriedade conceitual não afasta a constatação de que o referencial 

normativo atual para a categoria tem se orientado em sentido inédito em relação à trajetória 

normativa, institucional, política e acadêmica trilhada pelo conceito de agricultura familiar. 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Lei da Agricultura familiar. Políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, M. L. Historical perspective of family farming in Brazil: conceptual range and 

legislative changes. 2017. 184p. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, 

São Paulo, 2017. 

 

The main purpose of this research is to comprehend the process of creating a legal, a 

scientific, a political and an institutional concept of family farming, emphasizing its 

normative development. This paper was developed through a documentary research of the 

legislation and official documents, as well as the statistics produced by the Brazilian Institute 

of Geography and Statistics (IBGE). Additionally, it reviewed the most important literature on 

History of Law, Agrarian Law, Agrarian Geography, Rural Sociology and Political Science. 

The main objectives of this dissertation are (i) to analyze the legal content of the rules on the 

rural environment before the adoption of a legal concept of family farming; (ii) to 

comprehend the process and the participation of several actors in the creation, 

institutionalization and consolidation of the concept of family farming in Brazil; (iii) and, 

finally, to study the development of public policies on this subject, which were important to 

build its theoretical and conceptual framework. The results found indicate relevant 

inaccuracies regarding the institutionalized concept, becoming difficult to admit a theory for 

family agriculture. However, it still can be said that the current normative referential for the 

category has been oriented in an unprecedented direction in relation to the normative, 

institutional, political and academic trajectory developed by the concept of family agriculture. 

Keywords: Family farming. Family farming Law. Public policies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde meados da década de 1990, a expressão “agricultura familiar” tem se difundido 

pelas mais diversas searas, ocupando arenas políticas, movimentando a estrutura institucional, 

tornando-se objeto de estudos acadêmicos, ensejando a regulação jurídica e ingressando no 

imaginário popular, de modo a alcançar seu reconhecimento institucional, político, jurídico, 

acadêmico e social.  

Essa consolidação e célere propagação do conceito em distintos âmbitos parece se dar 

sob a presunção de que não há divergências sobre a expressão, construída consensualmente 

para designar uma categoria aparentemente homogênea e tradicional, discutida e estudada 

desde o princípio da história brasileira. A difusão da expressão nesses moldes é potencializada 

pelo crescente número de ações governamentais e políticas públicas construídas 

especificamente para esse público, especialmente a partir da criação e consolidação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), e com novo fôlego 

após a promulgação da Lei da Agricultura Familiar (Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006). 

Nesse sentido, também os dados obtidos por levantamentos oficiais, como o censo 

agropecuário de 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

fomentam essa percepção. Esse levantamento identificou 4.367.209 estabelecimentos da 

agricultura familiar em território brasileiro (o que representa 84,4% do total de 

estabelecimentos agropecuários no Brasil), que ocupariam 24,3% das terras brasileiras (IBGE, 

2006a, p. 15-19). O estudo foi além ao constatar o papel da agricultura familiar no 

fornecimento de alimentos, concluindo que a mesma seria responsável, por exemplo, por 83% 

da produção nacional de mandioca e 69,6% da produção de feijão, alimentos comuns na dieta 

brasileira (IBGE, 2006a, p. 9). 

Não há dúvidas de que os números revelam um contingente populacional expressivo, 

bem como destacada relevância econômica, uma vez que os estabelecimentos considerados 

familiares representam, com base nos dados obtidos pelo levantamento, a maior parte das 

unidades de produção de um setor econômico fundamental para a economia brasileira. Nota-

se, ainda, a importância desses denominados estabelecimentos familiares para a segurança 

alimentar e nutricional do país, uma vez que produzem parcela considerável dos alimentos 

consumidos diariamente pelos brasileiros. 

Paradoxalmente, a despeito de esses dados indicarem um contingente populacional 

expressivo, ocupado com a produção de parcela relevante dos alimentos consumidos pelos 

brasileiros, recente pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) constatou 
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que são as famílias com conexão ao mercado agrícola o grupo social mais atingido pela 

pobreza extrema no Brasil (IPEA, 2011, p. 10-13). Além de inusitado, diante de dados que 

indicam a relevância econômica e produtiva do grupo, esse indicativo invoca a atuação 

governamental, uma vez que constata grave problema social. 

Esses dados parecem assinalar a existência de um grupo social consolidado e de 

importância fundamental para o país, e, justamente em função de sua relevância, poderia 

presumir-se que foi tradicionalmente considerado na organização social brasileira e objeto de 

reconhecimento nas esferas política, jurídica e social. Todavia, não é essa a realidade do 

público ou da expressão que o designa, agricultura familiar.  

A denominação agricultura familiar foi introduzida institucionalmente apenas com o 

PRONAF, já na segunda metade da década de 1990. A primeira política pública específica 

para esse público resultou da organização de interesses políticos, da pressão exercida por 

movimentos sindicais (impulsionada pela promulgação da Constituição Federal de 1988) e 

por certo embasamento teórico. Entretanto, anteriormente ao PRONAF, a produção 

acadêmica, jurídica e política sobre a agricultura familiar, especificamente, foi tímida.  

Apenas a partir da década de 1970 que os estudos sobre a então denominada “pequena 

produção”, expressão que designa público semelhante ao que hoje é compreendido por 

“agricultura familiar”, começam a se desenvolver com maior força. Nesse momento, as 

análises sobre esse grupo do meio rural começam a distanciar-se das noções de campesinato, 

utilizadas de modo sutil pelo meio acadêmico brasileiro desde meados da década de 1950. Os 

estudos voltados para a compreensão de uma exploração agropecuária caracterizada como 

familiar, entretanto, só teriam início nos últimos anos da década de 1980. 

A movimentação política, por sua vez, no que se refere ao movimento sindical rural, 

remete às décadas de 1960 e 1970, quando se mobilizaram de forma organizada os pequenos 

produtores brasileiros, em contato com outros grupos de trabalhadores urbanos e 

influenciados por correntes de pensamento socialista. A inserção do termo e a adoção da 

categoria agricultura familiar como sujeito de um projeto político alternativo de 

desenvolvimento para os sindicatos, porém, só ocorreria ao final da década de 1980 e início 

dos anos 1990, mas desempenharia um papel fundamental no reconhecimento institucional do 

tema. 

Na seara jurídica, a regulação sobre esse grupo do meio rural foi historicamente pouco 

expressiva. Embora a produção agropecuária em menor escala tenha sido objeto de normas 

esparsas desde o princípio da história brasileira, a regulamentação do meio rural com o devido 

reconhecimento da pequena produção ocorre apenas com o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504, de 
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30 de novembro de 1964). A agricultura familiar, por sua vez, seria reconhecida 

normativamente apenas com a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que marcou a 

consolidação de um referencial normativo para a agricultura familiar. 

Responsável pela consolidação da categoria perante múltiplas perspectivas (jurídica, 

institucional, econômica e social), a lei estabeleceu os critérios para delimitação dos 

agricultores familiares, facilitando a formulação e implementação de políticas públicas e 

outras ações governamentais para a categoria. Segundo o diploma, seria considerado 

agricultor familiar aquele indivíduo que, exercendo atividades no meio rural, não detivesse 

área maior do que quatro módulos fiscais, utilizasse predominantemente mão de obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 

obtendo um percentual mínimo de sua renda oriunda de tais atividades, e, finalmente, 

dirigisse seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.
 

Embora inspirado no rol de critérios utilizado também pelo PRONAF, primeira e 

principal política para a agricultura familiar, algumas imprecisões conceituais tornaram os 

requisitos exigidos pela lei alvo de críticas e sugestões de aperfeiçoamento. Esse cenário, 

aliado ao desenvolvimento peculiar e tardio do conceito, dividiu os pesquisadores e 

estudiosos, que identificam diferentes raízes (como o campesinato) e perfis (empresarial ou 

voltada para segurança alimentar, por exemplo) para a categoria, fomentando a incerteza 

conceitual e distanciando-se de uma teoria própria da agricultura familiar. 

Ademais, outras leis se seguiram à Lei da Agricultura Familiar, assim como políticas 

públicas (instrumentalizadas por leis e decretos), introduzindo modificações e atualizações ao 

referencial normativo existente, inclusive no que se refere ao rol de sujeitos que podem ser 

considerados agricultores familiares. 

O trabalho procura, portanto, resgatar o percurso da construção do conceito de 

agricultura familiar, para responder ao seguinte problema de pesquisa: o atual referencial 

normativo para a agricultura familiar está em consonância com a trajetória normativa, 

institucional, política e acadêmica trilhada pelo conceito adotado para a categoria? 

Para responder a essa indagação, empregou-se a pesquisa documental, utilizando-se 

como fontes de dados a legislação pertinente e documentos oficiais no geral, bem como as 

fontes estatísticas divulgadas por instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e a pesquisa bibliográfica, de fontes secundárias, concentrada nas áreas de 

História do Direito, Direito Agrário, Geografia Agrária, Sociologia Rural e Ciência Política.  

Os objetivos específicos do trabalho consistem em: analisar o teor das normas 

jurídicas sobre o meio rural que antecederam a legalização do conceito de agricultura familiar; 
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compreender o processo e a participação de distintos atores na construção, institucionalização 

e consolidação do conceito de agricultura familiar no Brasil e; finalmente, estudar o 

desenvolvimento das políticas públicas para a categoria, que embasaram seu referencial 

teórico e conceitual.  

Esses objetivos foram desenvolvidos em três capítulos, além da presente introdução e 

da conclusão, que apresenta os principais resultados da pesquisa. O primeiro capítulo analisou 

a evolução histórica e jurídica de aspectos do meio rural que levaram, em meados dos anos de 

1990, ao reconhecimento da categoria agricultura familiar
1
. O segundo capítulo buscou 

compreender a construção, institucionalização e consolidação do conceito “agricultura 

familiar”, apresentando os principais atores e a respectiva participação no processo. 

Finalmente, o terceiro capítulo encarregou-se do estudo das políticas públicas para a 

agricultura familiar, que compõem seu referencial normativo, organizadas em três distintas 

gerações com referenciais teóricos próprios. 

 

 

  

                                                 
1
 O fio condutor da análise, especialmente no primeiro capítulo, consistiu no levantamento e exame de cada 

norma jurídica relevante para o desenvolvimento do tema. Por essa razão e, para facilitar a leitura, uma vez que 

são muitas as normas e dispositivos citados, embora o trabalho adote o padrão ABNT NBR-10520 para as 

referências, optou-se por indicar apenas no corpo do texto a referência à norma e ao dispositivo específico, 

seguindo o padrão dos trabalhos acadêmicos na área do Direito. De todo modo, uma lista com todas as normas 

citadas no decorrer de todo o trabalho foi incluída logo após as referências bibliográficas, com a indicação do 

local para consulta. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O trabalho investigou a trajetória da construção do conceito “agricultura familiar”, 

analisando a participação de cada um dos atores que contribuíram para o processo, mas de 

modo a manter o enfoque na evolução normativa sobre o tema. 

Partiu-se do levantamento das normas jurídicas e eventos históricos que marcaram o 

meio rural até meados da década de 1990, quando o conceito de agricultura familiar foi 

institucionalizado. A análise desses dispositivos e eventos permitiu traçar os contornos da 

ocupação do solo brasileiro e o posterior desenvolvimento do meio rural.  

Observou-se que, no tocante aos dispositivos jurídicos, a preocupação central do 

legislador manteve-se, no decorrer da história, na propriedade da terra. A propriedade 

territorial assumiu no Brasil, portanto, não só a função de organização espacial do meio rural, 

mas também papel fundamental na organização política brasileira, centro histórico do sistema 

político implementado e alicerce das relações políticas, jurídicas, econômicas e sociais no 

meio rural. 

A preocupação com a regulação das atividades econômicas no meio rural, bem como a 

definição das ações do poder público em relação ao setor se deu de forma mais contundente 

apenas em meados da década de 1960. Nesse momento, implementou-se com vigor o 

processo de modernização agrícola, reafirmando um modelo de desenvolvimento rural, 

adotado até então, que privilegiou a propriedade de extensas faixas de terra, intensamente 

mecanizadas e capitalizadas, voltadas para o mercado externo.  

Nesse cenário, os formatos produtivos que fugiam desse modelo ou que não obtiveram 

o mesmo acesso à modernização de seus processos de produção foram beneficiários de ações 

governamentais pontuais, sendo também escassa a regulamentação jurídica a eles direcionada.  

Essa realidade sofreu alterações apenas a partir da segunda metade da década de 1990, 

quando o conceito de agricultura familiar foi institucionalizado pela primeira política pública 

específica para esse público, o PRONAF. Como visto no segundo capítulo, o processo de 

institucionalização do conceito de agricultura familiar foi resultado da interação entre três 

atores principais: o debate acadêmico, o sindicalismo rural e a atuação Estatal.  

Embora o debate acadêmico e a produção daí decorrente tenham contribuído 

sensivelmente para a construção da categoria, não há como se falar em uma teoria da 

agricultura familiar ou em uma categoria ou conceito que explique as hierarquias sociais 

existentes nas regiões rurais. O arcabouço teórico sobre a agricultura familiar falha ao não 

oferecer explicações estruturais para o conceito, como a classificação do que se entende por 
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família no meio rural, o impacto que esse grupo familiar teria para o desenvolvimento de uma 

atividade econômica, ou mesmo os fundamentos de uma reprodução social diferenciada que 

justifique a categorização de certos produtores em agricultores familiares.  

Verificou-se, portanto, que a construção e institucionalização do tema se deu, em 

grande medida, em função dos interesses políticos e da atuação do movimento sindical. Em 

dado momento, o movimento sindical rural adotou a expressão agricultura familiar como 

substituto ao termo “pequena produção”, ao qual historicamente se havia atribuído uma 

significação negativa. A adoção da expressão agricultura familiar surgiu, portanto, como uma 

forma de ressignificação de sua atuação, obedecendo a interesses e demandas políticas, 

desprovida de um embasamento teórico relevante, como forma de pressão junto ao Estado e 

superação de uma crise estrutural que vinha acometendo o movimento. 

Finalmente, o Estado, também em função de interesses políticos, acabou cedendo à 

pressão exercida pelos movimentos sindicais, embasada em certa produção acadêmica, e 

institucionalizou a expressão agricultura familiar, primeiramente por meio do PRONAF e 

posteriormente por meio da Lei da Agricultura Familiar, diploma que marca a consolidação 

da categoria.  

As políticas públicas e ações governamentais voltadas para a agricultura familiar 

cresceram de forma exponencial após o PRONAF. A abrangência dos temas e orientações que 

marcaram essas ações e políticas permitiu a sua sistematização em três gerações de políticas 

públicas para a categoria: uma primeira, marcada pela emergência das políticas para a 

agricultura familiar e a consolidação de um referencial de política agrícola e fundiária; uma 

segunda, pautada por um referencial social e assistencial presente em diversas políticas; e uma 

terceira, em que se nota a elaboração de políticas voltadas para a construção de mercados para 

a segurança alimentar e a sustentabilidade. 

Essas políticas públicas, instrumentalizadas por atos normativos, compõem o 

referencial normativo para a agricultura familiar, em constante alteração. Recentemente, 

outras leis modificaram o conjunto normativo para a agricultura familiar, introduzindo 

alterações pontuais ou modificações estruturais, como a Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 

2011, que incluiu os povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de 

quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais, ao conceito de agricultura 

familiar, desde que atendam aos requisitos anteriormente elencados, tornando-os sujeitos nas 

normas e políticas destinadas a esse grupo. 

Essa modificação não encontra respaldo nas searas científica ou política. Embora esses 

grupos sejam tradicionais aliados na luta política, o movimento sindical rural dos agricultores 
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familiares consiste em força política apartada e distinta, não abarcando os interesses das 

populações tradicionais.  

No mesmo sentido, o arcabouço teórico delimitado para agricultura familiar, embora 

aproxime esses grupos rurais, em função de características e mazelas comuns como a maior 

incidência da pobreza extrema nesses grupos, não confunde esses sujeitos, tratando-os como 

categorias sociais distintas.  

Mesmo institucionalmente essa aproximação é problemática, uma vez que rompe com 

o conceito consolidado por dispositivos anteriores e une sujeitos essencialmente distintos, 

como os agricultores familiares e os indígenas e demais populações tradicionais. Não por 

acaso, indígenas, quilombolas e demais populações tradicionais recebem proteção 

constitucional específica e diferenciada, além de serem titulares de políticas públicas 

particulares e, até mesmo certas políticas comuns aos agricultores familiares e às populações 

tradicionais, como a Política Nacional para Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), 

estabelecem diretrizes e tratamento distintos para cada grupo. 

Por essas razões, é difícil afirmar que o atual referencial normativo para a agricultura 

familiar orienta-se no mesmo sentido da trajetória normativa, institucional, política e 

acadêmica trilhada pelo conceito adotado para a categoria. Embora esse conceito apresente 

imprecisões relevantes, não sendo possível falar-se em verdadeira teoria para a agricultura 

familiar, as recentes alterações introduzidas no referencial normativo para a agricultura 

familiar vão em sentido inédito em sua trajetória. 

Supõe-se que esse direcionamento conferido ao referencial normativo para a 

agricultura familiar tenha sido orientado por um viés de preocupação social, buscando reunir 

medidas e ações de combate à pobreza e fragilidade de certos grupos do meio rural, em 

consonância com a segunda geração de políticas públicas para a agricultura familiar. 

Entretanto, ao reunir em uma mesma categoria sujeitos tão distintos, o referencial normativo 

para a agricultura familiar tornou ainda mais impreciso o conceito de agricultura familiar, 

ignorando as peculiaridades de cada um dos sujeitos abrangidos pela definição. 
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