
 

 

      
 

 
 

 
Draft version for this Conference use only. Do not quote without author’s permission. 

 

 
Conflitos Intraclasse Dominante Agrária e Políticas Agrícolas sob o Varguismo 

(1930-1954) 
 

 
Sonia Regina de Mendonça 

(Universidade Federal Fluminense - CNPq) 
(srmendonca@uol.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: O trabalho analisa as relações entre as duas principais entidades patronais da agroindústria brasileira 
e seus reflexos junto ao Ministério da Agricultura, investigando como a indicação de porta-vozes da Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA) e da Sociedade Rural Brasileira (SRB) para seus altos cargos, interferiu na 
dinâmica das políticas agrícolas entre 1930 e 1954. Com base em pesquisa junto à documentação oficial e às 
revistas dessas agremiações verificaram-se continuidades e rupturas nessas políticas em dois momentos: 1) 
1930/1945 - quando o Ministério passou a absorver dirigentes da SRB, implicando na manutenção da política 
de diversificação agrícola para o mercado interno (demanda da SNA) e sua extensão às exportações (demanda 
da SRB); 2) 1950/1954 – quando a fusão entre agentes/demandas dessas entidades na Pasta aprofundou a 
diversificação via maximização da produtividade, segundo interesses da agremiação paulista. Doravante 
intensificaram-se as tensões entre porta-vozes da SNA e da SRB, com a vitória parcial desta última, através da 
“modernização” da agricultura via introdução de máquinas/insumos agrícolas de ponta (demanda da SRB), 
embora o Ministério implantasse o Extensionismo Rural estadunidense (demanda da SNA). Supunha-se que as 
duas diretrizes incutiriam no trabalhador rural comportamentos/valores pautados pela técnica como 
superadora do “subdesenvolvimento”, acelerariam a capitalização da agricultura e competiriam com os 
movimentos sociais rurais organizados desde os anos 1940-50. 
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1.  Introdução 

A questão das relações entre classes dominantes e Estado no Brasil é o principal objeto de minhas 
reflexões, sobretudo no tocante a suas frações agrárias/agroindustriais, no decorrer de todo o século 
XX. Investigo, em particular, os mecanismos através dos quais certos grupos de interesse da classe 
dominante agrária, se inscreveram junto a organismos do Estado restrito – na acepção gramsciana 
do termo (Gramsci, 2000) – no período compreendido entre 1930 e 1964, priorizando uma delas: o 
Ministério da Agricultura, usualmente desconsiderado pelos estudos sobre as políticas agrícolas 
brasileiras  

Cabe esclarecer que a chamada “era Vargas” compreendeu três momentos distintos: (a) o período 
entre o golpe de 1930 - quando um golpe civil-militar retirou do epicentro do Estado a grande 
burguesia paulista - e a implantação da ditadura em 1937; (b) o período 1937 – 1945 no qual vigeu a 
ditadura conhecida como Estado Novo e (c) o período de 1950 a 1954, quando Vargas retornou ao 
poder pela via eleitoral, após a “redemocratização” brasileira. Cada uma dessas conjunturas foi 
marcada por mudanças na correlação de forças políticas tanto intraclasses dominantes, quanto entre 
dominantes e dominados, repercutindo em redirecionamentos das políticas da Pasta da Agricultura. 

Assim, são objetivos deste trabalho: (a) realizar balanço historiográfico crítico sobre a problemática 
das relações entre Estado, Classes Dominantes e Agricultura no Brasil, posto a ela contrapor uma 
abordagem alternativa; (b) analisar as modalidades organizativas de frações da classe dominante 
agrária/agroindustrial junto a aparelhos de hegemonia da sociedade civil (Gramsci, 2001), através do 
estudo de seus representantes, demandas e disputas travadas pelo controle do Ministério da 
Agricultura e, por fim, (c) refletir sobre a condição e posição de classe desses agentes (Bourdieu, 
1974) no Ministério, privilegiando seu vínculo com distintas entidades patronais rurais, o que 
implicou em continuidades e descontinuidades nas políticas agrícolas sob o Varguismo. 

Para tanto, a pesquisa dedicou-se a investigar duas agremiações paradigmáticas nesse período: a 
Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), criada em 1897 no Rio de Janeiro e a Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), fundada em São Paulo em 1919 e que, desde a Primeira República (1889-1930), 
competiram, palmo a palmo, pela imposição hegemônica de seu projeto junto à Pasta. 

2.  Considerações Historiográficas. 

De maneira geral os estudos sobre as relações entre classe dominante agrária, Estado e políticas 
agrícolas no Brasil costumam situar o tema como parte do conjunto mais amplo das transformações 
suscitadas pela emergência, em inícios do século XX, do processo de industrialização numa sociedade 
de bases agrárias. As raízes deste processo têm sido tratadas pela historiografia através de análises 
sobre a expansão da cafeicultura (Cano, 1977; Martins, 1978; Linhares & Silva, 1981) e as origens da 
indústria (Silva, 1976; Dean, 197), todas elas referentes à fração de classe então hegemônica na 

sociedade brasileira: a grande burguesia cafeeira do estado de São Paulo (Fonseca, 1990; Oliveira, 
1985). Uma segunda linha de abordagem do tema, proeminentemente política, trata dos 
mecanismos da chamada “dominação oligárquica” e seu suporte, o sistema coronelista (Leal, 1980; 
Love, 1980; Pang, 1978; Wirth, 1982). Sendo a defesa da “vocação eminentemente agrícola do país” 
a palavra de ordem das demandas elaboradas pelos distintos segmentos da classe dominante agrária 
no período – marcado pelo início da transição ao capitalismo no país - historiografia e história 
parecem confundir-se, naturalizando-se a apropriação que alguns autores realizam dos enunciados e 
avaliações produzidos pelos agentes sociais situados nas cinco primeiras décadas do século passado 
(Schuh, 1971; Moura & Moura, 1982). 

Por essa razão, o pequeno conjunto de trabalhos que se dedica à problemática aqui em foco na 
primeira metade do século XX, a ela se refere apenas perifericamente e sem base  grande pesquisa 
documental concluindo que, as únicas políticas agrícolas então existentes resumiram-se às 
Valorizações do Café praticadas na 1a República (1889 – 1930) ou àquelas da ditadura estadonovista, 
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quando foram criadas novas agências do poder Executivo incumbidas de gerir setores ou produtos 
agrícolas específicos (Souza, 1978; Mueller, Kageyama, 1990). A grande maioria dos estudos 
existentes (Gonçalves Neto, 1994; Delgado, 1985; Abramovay, 1999; Silva, 1987; Araújo, 1979; 
Castro, 1996, 2002 e 2005; Leite, 2001; Wesz Junior, 2009, Wanderley, 1989; Evenson, 2002) dedica-
se à temática, porém no período posterior ao golpe empresarial-militar de 1964, quando se 
aprofundou a penetração do capitalismo no campo brasileiro. Na ótica destes especialistas teriam 
ocorrido - imediatamente antes e após o movimento de 1930 - apenas “arremedos” de políticas 
agrícolas, explicáveis por seu caráter pontual, bem como pelo envolvimento do Estado na montagem 
do setor produtivo de bens de capital. 

Nos estudos mencionados é flagrante o completo desconhecimento sobre a atuação do Ministério da 
Agricultura que, quando citado, é definido como “inoperante” ou de “eficácia duvidosa” (Mueller, 
1983). Quando algum destaque lhe é atribuído, refere-se ao pós-1937, sob a ditadura varguista, 
quando de sua integração ao projeto de “nacionalização das decisões econômicas” (Draibe, 1985) 
típico do processo de redefinição do papel do Estado em curso. Assim, as quatro primeiras décadas 
do século XX são praticamente apagadas da memória histórica sobre as políticas agrícolas brasileiras, 
excetuando-se as supracitadas operações Valorizadoras do Café, quando o Estado restrito interveio 
para conter, artificialmente, as supersafras desse produto (Fausto, 1985). 

Os raros estudos que, efetivamente, se debruçam sobre a temática das políticas agrícolas na primeira 
metade do século XX a abordam a partir de duas diretrizes: ora descrevem o desempenho do(s) 
setor(es) por elas beneficiados, a partir de indicadores estatísticos (aumento ou diminuição da 
produção, exportação, superfície ocupada, produtividade por hectare, importação de insumos, etc.), 
ora inferem sua eficácia ou fracasso partindo desses mesmos indicadores, como se a metodologia 
substituísse a teoria, transformando-se os autores em “árbitros” do êxito/insucesso das políticas 
estudadas (Villella & Suzigan, 1973; Pelaez, 1976; Baer, 1988; Beskow, 1999). 

Subjaz a tais análises subjaz o completo afastamento de uma reflexão crucial quando se investiga 
qualquer política pública: a questão do Estado, sua conceituação, mecanismos de reprodução e inter-
relação com frações agrárias/agroindustriais da classe dominante. A ausência dessa discussão 
desemboca numa visão naturalizada do Estado - tomado como “bloco” ou “sujeito” vazio de agentes 
sociais com projetos próprios - donde emanam, também “naturalmente”, políticas públicas dotadas 
de contingencia. Nesse registro, o Estado torna-se entidade a “pairar” acima das forças sociais, sem 
ser por elas atravessado, logo, isento de conflitos e divergências de interesses. Semelhante postura 
obscurece a visibilidade do Estado como relação social, fruto do embate permanente entre 
segmentos sociais organizados desde a sociedade civil, com vistas a nele inscrever seus porta-vozes1. 
O Estado é reduzido a um conjunto de organismos que prescinde, tanto da análise da origem de 
classe dos atores neles inseridos, quanto das entidades patronais junto as quais estes se 
organizaram/mobilizaram pela estatização de seus projetos.  

Já o silêncio sobre os segmentos não paulistas da classe dominante agrária encontra explicações na 
própria hierarquia de temas e questões que as Ciências Sociais se impuseram no Brasil, notadamente 
quando o que está em jogo é uma análise – tal como a que será aqui realizada - que contempla 
frações de classe menos imbricadas ao "polo dinâmico" da acumulação de capital no país: o 
complexo cafeeiro paulista. Esse paulistocentrismo 2 incorporado pela historiografia contemporânea 
perpetuou-se no meio acadêmico brasileiro, constituindo-se numa verdadeira “escola”, com duas 
características limitadoras do desenvolvimento da pesquisa histórica. A primeira reafirma a 
equivalência entre processos sociais próprios à história de São Paulo e aqueles das demais regiões do 
país, consagrados como prática historiadora “legítima” A segunda toma o “paradigma paulista” como 
                                                           
1 Segundo Poulantzas (1985) o Estado não deve ser considerado como uma entidade intrínseca, mas “como uma relação, 
mais exatamente como a condensação material de uma relação de forças entre classes e frações de classe, tal como ela se 
expressa, de maneira sempre específica, no seio do Estado” (p. 147). 
2 O termo foi cunhado por um expressivo representante da grande burguesia paulista e Ministro da Fazenda na 1ª 
República, Cincinato Braga, que pregava a “sampaulização” progressiva do Brasil.  
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referência obrigatória para qualquer comparação referente a estudos de caso, transformando-se 
essa história comparada em instrumento de legitimação, hierarquização e exclusão de produções 
historiográficas divergentes do “modelo”, eliminando determinados conflitos do horizonte dos 
demais possíveis (Fontana, 1992). 

Alguns aspectos fundamentais aparecem secundarizados nesses estudos, basicamente a dimensão 
política das políticas estatais como um todo, essencial para compreender-se a correlação de forças 
que, em certos contextos históricos, viabiliza esta ou aquela política em particular. Nesse sentido, os 
resultados e conclusões apresentadas pelos autores citados, embora relevantes, derivam de uma 
concepção das políticas agrícolas como manifestações contingentes ao Estado, tido como “entidade 
executora”, sem que as bases sociais que lhe dão sustentação sequer sejam mencionadas. Aferrados 
à “eficácia”, são desprezados aspectos essenciais às políticas agrícolas, tais como: a que grupos 
específicos atendiam? Que estratégias foram adotadas e por que entidades patronais da 
agroindústria foram apoiadas visando assegurar o atendimento de suas reivindicações? Em que 
medida a “eficácia” quantitativa é o melhor critério para estudar uma política agrícola estatal? Essas 
são questões estruturantes desse texto e de toda a pesquisa realizada nos três últimos anos.  

3.  Estado, Classes e Políticas Agrícolas sob o Varguismo 

Contribuindo para o avanço das pesquisas sobre as políticas agrícolas no Brasil, numa abordagem 
diversa das até aqui apresentadas, privilegio o estudo de um organismo estatal específico, 
usualmente secundarizado como objeto legítimo de investigação: o Ministério da Agricultura, aqui 
analisado como a materialização institucional de interesses inicialmente organizados por “frações 
dominadas da classe dominante” agrária brasileira (Mendonça, 1997). Estas, articuladas pela 
Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), lutaram tanto pela criação da Pasta, quanto pela inscrição 
de seus porta-vozes junto a ela, visando imprimir-lhe uma política diversificadora, muito antes do 
movimento de 1930. Os desdobramentos históricos desse processo resultariam da redefinição dos 
grupos de interesse presentes na Pasta, sobretudo no pós-30, quando novos atores políticos foram a 
ela incorporados, determinando continuidades e descontinuidades em suas políticas. 

Estudo prévio sobre o Ministério da Agricultura, que partiu da investigação de seus quadros 
dirigentes, estrutura/reformas administrativas, distribuição interna de orçamentos, interesses 
vigentes em seu bojo e, consequentemente, as políticas agrícolas por ele praticadas, demonstrou-se 
essencial como metodologia alternativa aos trabalhos elencados, posto considerar tais políticas 
como espaço sócio-político da expressão de disputas concernentes às diversas formas de intervenção 
estatal junto à agricultura, implicando na luta pela institucionalização de interesses outros que não 
os da burguesia agrária paulista. Somente assim creio possível colaborar não apenas para o 
conhecimento dos canais de inter-relação entre Estado e Agricultura, como também sobre as 
estratégias de aparelhamento dos distintos grupos de interesses agrários junto à sociedade política 
brasileira da primeira metade do século. 

3.1 – Estado e Agricultura na Primeira República (1909-1930) 

A Abolição da escravidão e a República representaram o coroamento de um processo de 
transformações estruturais por que passaram a economia e a sociedade brasileira desde o último 
quartel do século XIX. Longe dos freios inibidores da escravidão e da centralização monárquica, a 
primitiva acumulação capitalista seria potencializada mediante a criação de condições objetivas para 
o aprofundamento da vocação eminentemente agrícola do país e seu correlato, a posição 
subordinada do país no seio da divisão internacional do trabalho. Esse conjunto de fatores não só 
reiterou tal vocação agrícola conferindo nova vitalidade à produção de mercadorias de realização 
externa - particularmente o café – como também ratificou seu ponto nevrálgico: a intermediação 
comercial e financeira externa, que retirava da economia parte significativa do excedente produzido. 
Logo, a vida econômica, política e social do período foi marcada por um equilíbrio instável, ao sabor 
das oscilações na cotação internacional dos principais produtos primários exportáveis e das políticas 
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públicas pontuais destinadas à defesa da renda da principal fração de proprietários - a grande 
burguesia cafeeira paulista.  

Esse precário equilíbrio acirrou o processo de “politização da economia” brasileira (Reis, 1985) pois, 
diante das dificuldades impostas à comercialização internacional dos tradicionais itens exportados 
pelo país - à exceção do café -, agravaram-se os conflitos entre distintos segmentos da classe 
dominante agrária, em busca da melhor colocação de seus produtos. A alternativa para os agentes 
ligados aos diversos complexos agrários regionais - como o açucareiro, o algodoeiro e o pecuarista, 
alocados no Nordeste e Sul do país – foi a reconversão produtiva para o mercado interno, aguçando 
as disputas intraclasse dominante. Nessa conjuntura, os segmentos da classe proprietária rural 
ligados aos setores "menos dinâmicos" inauguraram uma reação tendo por base a revalorização do 
campo e a luta pelo controle do Estado restrito, ameaçando a hegemonia da grande burguesia 
paulista. Para tanto, iniciaram um movimento político-organizacional em torno da Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA) 3, prefigurando um projeto anti-hegemônico dentro da própria classe 
dominante no período.  

Além de configurar-se em agremiação de classe de expressão nacional, a SNA teve como sua 
principal característica na 1a. República a ausência de representantes da burguesia cafeeira paulista 
junto a seus quadros. A composição de suas Diretorias e Conselhos demonstra a assertiva 4, valendo 
destacar a maciça participação de porta-vozes dos complexos agrários do Nordeste e do Sul do país, 
sobretudo pecuaristas, cotonicultores e produtores de gêneros para o mercado interno. Tratava-se, 
pois, de uma associação de classe contraposta à burguesia cafeeira de São Paulo, configurando um 
eixo alternativo de poder na sociedade civil, como o demonstram as propostas veiculadas pela 
entidade, bastante distintas das reivindicações dos paulistas (Mendonça, 1997). A SNA obteve, de 
imediato, duas vitórias: a proliferação nacional de novas agremiações a ela subordinadas 5 e a criação 
do então Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), que absorveria seus principais 
dirigentes desde 1909, quando fundada a Pasta que teria a esmagadora maioria de seus cargos de 
alto escalão ocupados por diretores da SNA.  

Duas foram as principais demandas da Sociedade no período: (a) a diversificação agrícola para o 
mercado interno e (b) a “modernização da agricultura” pela difusão do ensino técnico e da 
mecanização. Para atingir tais objetivos, os dirigentes da SNA elegeram três estratégias de atuação: a 
propaganda e formação de opinião no próprio interior da classe dominante; a prestação de serviços 
variados aos associados e mobilizações por sua afirmação como grupo de pressão junto aos poderes 
constituídos. Malgrado admitisse o papel fulcral da cafeicultura paulista para a economia do país, a 
luta pela extensão dos benefícios estatais a todos os setores produtivos agrícolas foi o fator de 
unificação política e discursiva da entidade, contrapondo-se sampaulização do país 6. A insistência da 
SNA em representar a agricultura nacional como “abandonada” e “desprotegida”, em confronto com 
a indústria, instituiu o Estado como instrumento coadjuvante da modernização pleiteada, donde o 

                                                           
3 A organização dos interesses agrários na sociedade civil progrediu após a consolidação republicana, quando do retorno 
dos civis ao controle do Estado restrito. Partindo dos Comícios Agrícolas, 47 indivíduos reuniram-se em 1897 para aprovar o 
estatuto formal do grupo, criando a SNA, cujo paradigma foi a instituição homônima francesa, ligada ao movimento de 
retour à la terre de Jules Méline, uma reação à depressão dos preços agrícolas via protecionismo. 
4 A análise dos integrantes das Diretorias Geral e Técnica da SNA revela a preponderância dos grandes proprietários 
fluminenses em sua composição, assim como a ausência de porta-vozes da burguesia cafeeira paulista. Seu caráter de 
agremiação organizadora das demandas de proprietários “secundários”, ligados à agricultura para o mercado interno, 
patenteou-se na amostra estudada onde também se destacou a forte presença de nordestinos e gaúchos. Mendonça,1997, 
pp. 198-199. 
5 A SNA encetou intensa campanha pela fundação de entidades sob seu comando, enviando missões a todos os estados 
brasileiros com este fim. Se em 1899 havia 81 agremiações do gênero, em 1908 este total atingiu 188, quase todas filiais da 
SNA. Mendonça, Id., p. 93. 
6 O termo remete ao projeto de “nova civilização agrícola” elaborado pelo cafeicultor paulista e Ministro da Fazenda 
Cincinato Braga, porta-voz da grande burguesia daquele estado que propunha "ignorar ou desprezar as virtualidades do 
'mercado interno' e seu papel na economia do país ", levando a cisões políticas entre as frações agrárias da classe 
dominante, mormente na década de 1920. Citado em Saliba, 1983, pp. 29-30.  
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papel-chave da criação do então Ministério da Agricultura, Industria e Comércio (MAIC) para a 
entidade. 

A estreita afinidade entre a SNA e o Ministério confirma-se pela análise dos titulares da Pasta na 1ª 
República, destacando-se que nove deles – num total de onze – foram diretores ou presidentes da 
entidade patronal, além de grandes proprietários de diversas extrações setoriais/regionais 7. 
Ademais, 30% desses ministros foram, não apenas dirigentes da SNA, como porta-vozes de 
complexos agrários do Nordeste (Mendonça, 1997, p. 207) e ocupantes de todo o primeiro escalão 
ministerial. Suas três Diretorias Gerais e dezenove Serviços contaram com 60% de seus postos 
preenchidos por egressos da SNA (Id., pp. 210-211). O caráter do MAIC como veiculador de uma 
proposta de política agrícola anti-hegemônica também pode ser aquilatado pelos complexos agrários 
beneficiados por suas práticas: o açucareiro, algodoeiro, pecuarista e cerealífero, regionalmente 
alocados no Nordeste, Rio de Janeiro e estados sulistas, não por casualidade, articuladores do golpe 
que conduziria Vargas ao poder em 1930. 

Logo, mesmo antes da “revolução” de 30 ocorreu ampliação da presença do Estado junto ao espaço 
agrário, já que a maioria das repartições do MAIC funcionaram em quase todos os estados da 
Federação, rascunhando a “nacionalização da política agrícola” a ser consagrada no pós-30. Seu 
maior exemplo foram as Inspetorias Agrícolas, uma por estado, elos de intermediação entre 
proprietários regionais e as diretrizes da Pasta 8. Seriam também instaladas, antes de 1930, 
delegacias regionais de Superintendências - como as do Algodão, Cacau ou Sementes - espraiando a 
esfera de atuação do Ministério, já que os produtores contemplados deveriam obrigatoriamente 
cadastrar-se junto a ele. Assim, o período posterior a 1930 não correspondeu, como o quer a 
historiografia, a uma ruptura ou ao “nascimento” das políticas agrícolas brasileiras, mas, sim, à 
continuidade/aprofundamento de um projeto. O deslocamento da grande burguesia paulista do 
epicentro do poder e a conjuntura internacional desfavorável aos produtos exportados pelo país - 
sobretudo o café - desde 1929 até inícios da Segunda Grande Guerra, imprimiriam reordenações 
políticas ao permanente processo de construção do Estado e o MAIC não esteve infenso a elas. 

3.2 –Conflitos de Classe e Nacionalização das Políticas Agrícolas sob o Varguismo 

Ainda nos marcos do governo provisório no imediato pós-30, grande rearranjo administrativo foi 
operado no Estado restrito brasileiro, respondendo a demandas dos grupos envolvidos no golpe. Daí 
originaram-se dois novos Ministérios: o da Educação e Saúde e o do Trabalho, Indústria e Comércio, 
ficando o antigo MAIC restrito apenas à agricultura, conquanto abrigasse uma Diretoria da Produção 
Mineral. Todavia essa “descontinuidade” seria, a rigor, apenas aparente, pois, as diretrizes de 
atuação do agora Ministério da Agricultura (MA) não sofreram alterações estruturais. O que ocorreu 
foi o aprofundamento das práticas herdadas do período anterior, intensificando-se a diversificação e 
o incentivo à tecnicização produtiva (Relatórios do Ministério da Agricultura, 1932-1945, passim).  

A principal diferença decorreria do contexto histórico em que as mesmas modalidades de 
intervenção se recolocariam, conferindo-lhes nova qualidade. Assim, se os eixos acima citados 
presidiram as políticas ministeriais até então - atendendo às demandas de “frações dominadas da 
classe dominante agrária” - na conjuntura mundial da crise de 1929, esse quadro se agudizou. Os 
baixos preços do café determinariam um novo problema: a necessidade de comprimirem-se as 
importações (Villella & Suzigan, 1973), tornando urgente a intervenção estatal para mediar os 
conflitos intraclasse dominante agora acentuados. Logo, a diversificação produtiva deixava de ser 

                                                           
7 Dentre eles o estancieiro e rizicultor gaúcho Ildefonso Simões Lopes, o usineiro baiano Miguel Calmon Du Pin e Almeida e 
o pecuarista gaúcho Geminiano de Lyra Castro, respectivamente, os três últimos presidentes da SNA antes do golpe de 
1930. 
8 O Serviço de Fomento Agrícola distribuiria - a preço de custo ou gratuitamente - sementes, mudas e estudos científicos 
para todos os inscritos no Registro de Lavradores e Criadores do MAIC. Também emprestaria máquinas para proprietários 
de complexos menos dinâmicos, juntamente com os técnicos para assessorá-los. O MAIC se colocava a serviço das grandes 
propriedades regionais dentro das próprias unidades produtivas. Mendonça, 1997, pp. 152-155. 
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uma alternativa para complexos agrários “menos dinâmicos”, instituindo-se em questão nacional, à 
sombra de déficits da Balança Comercial, impondo-se as indústrias brasileiras como mercado 
consumidor preferencial para a agricultura. 

No novo rearranjo do Estado restrito após 1930, verificou-se também a criação de autarquias 
especializadas por ramos ou setores produtivos9 que, diretamente vinculadas ao Executivo, 
absorviam – e buscavam neutralizar - os conflitos intraclasse dominante, além de instrumentalizar a 
nacionalização das decisões econômicas, superando os regionalismos da 1ª República (Souza: 1978). 
Malgrado as novas agências estivessem fora da alçada do MA, este continuaria detendo papel 
estratégico no pós-30, como lócus definidor dos parâmetros gerais da política agrícola, incumbido de 
articular grupos em disputa, sobretudo porque, de “versão estatizada” da SNA, o Ministério teve, 
forçosamente, que incorporar representantes de outras agremiações patronais em seus quadros. Por 
certo dentre elas destacou-se a SRB, entidade de classe da grande burguesia cafeeira paulista - 
duplamente derrotada em 1930 e no movimento separatista de 1932 - à qual era preciso fazer 
alguma concessão política, mormente depois de implantada a ditadura estadonovista em 1937. A 
correlação de forças interna ao Ministério sofreria redefinições. 

As inflexões resultantes da incorporação de porta-vozes da Sociedade Rural Brasileira ao Ministério 
não significaram, contudo, uma ruptura com a política diversificadora/ modernizadora por ele 
adotada desde 1909, mas apenas seu redirecionamento. Neste sentido, três eixos de ação somaram-
se às políticas agrícolas da Pasta após 1930: (a) a padronização obrigatória dos produtos agrícolas 
destinados à exportação; (b) a concentração de toda pesquisa agrícola no recém-criado Centro 
Nacional de Ensino e Pesquisa Agronômica (CNEPA) e (c) a total centralização das políticas agrícolas, 
mediante a subordinação, diretamente ao Ministério, dos órgãos estaduais ligados à agricultura10.  

Esses novos eixos decorreram de reformas administrativas sofridas pelo MA entre 1933 e 1945, 
determinadas pela nova correlação de forças em seu interior. A primeira delas, implementada pelo 
ministro Juarez Távora - um “revolucionário histórico” 11 -, teve como escopo reordenar Serviços e 
Diretorias autônomos herdados da 1ª República reagrupados, desde 1934, junto a três 
departamentos centrais: o Departamento Nacional de Produção Animal, o Departamento Nacional 
de Produção Vegetal (DNPV) e o Departamento Nacional de Produção Mineral. Foram também 
criadas três novas diretorias, estratégicas para a orientação imprimida pelo ministro à Pasta: a 
Diretoria de Organização e Defesa da Produção - encarregada da cooperativização agrícola, cerne da 
política agrícola sob sua gestão; a Diretoria de Estatística da Produção - presidida pelo princípio de 
que “conhecer é controlar” (Relatório do Ministério da Agricultura, 1934, p. 27) e a Diretoria de 
Expediente e Contabilidade. Sob sua ótica militar, o “dirigismo econômico” era imperioso, pois 
“constitui crime de lesa pátria o destemor e o descaso com que tem sido legado a plano secundário o 
conjunto da administração nacional. Urge que reajamos contra este verdadeiro saque às riquezas 
naturais do país” (citado em Silva, 1968, p. 18).  

Cabe recordar que Távora buscou influenciar o processo de convocação à Constituinte, favorecendo 
sua base política - o Nordeste - e enfrentando seus “inimigos” de véspera: os constitucionalistas de 
São Paulo. A reforma Távora inaugurou a prática dos “acordos” com administrações estaduais, 
transformando-as, progressivamente, em sucursais ministeriais, a despeito dos conflitos daí 

                                                           
9 Dentre eles, os Institutos do Açúcar e do Álcool; do Mate; do Pinho; do Sal, etc.  
10 A subordinação do Departamento de Assistência ao Cooperativismo do estado de São Paulo ao Ministério foi 
emblemático. Seu diretor, Luiz Amaral, ferrenho opositor à atuação do MA junto às cooperativas agrícolas, considerava a 
matéria de competência dos executivos regionais, promovendo intensa campanha contra a Pasta, encerrada com sua 
exoneração do cargo, após o Convênio de 1938, que transformou o DAC em mera delegacia regional do MA. Mendonça, 
2002, pp. 80-83.  
11 A nomeação do ex-tenente e “revolucionário histórico” do golpe de 1930 Juarez Távora, para o Ministério da Agricultura 
significou a incorporação de quadro experiente do governo provisório, liderança militar do Clube 3 de Outubro e nome 
estratégico na consolidação de alianças políticas com os nordestinos em vista da Assembleia Nacional Constituinte de 1933, 
sendo apelidado de “vice-rei do Nordeste” (Silva, 1968, p.64). 
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decorrentes e contornados pela incorporação de representantes da burguesia paulista aos quadros 
de primeiro escalão do MA 12. No novo contexto, o Ministério deixaria de ser monopolizado, com 
exclusividade, pela SNA.  

A segunda reforma ministerial ocorreu entre 1938-39, na gestão do fazendeiro e industrial paulista, 
além de agrônomo, ex-presidente do Departamento Nacional de Café (1935-6) e diretor da SRB, 
Fernando Costa. A indicação de Costa por Vargas – sendo o primeiro Ministro da Agricultura paulista 
- resultou da necessidade de integrar politicamente porta-vozes da grande burguesia de São Paulo à 
nova correlação de forças vigente sob a ditadura. E o MA, novamente, assumiu o papel de articulador 
das tensões intraclasse dominante devendo, em contrapartida, incorporar algumas demandas desses 
novos agentes, o que resultou numa política de padronização de produtos agrícolas exportáveis - 
infletindo a diversificação agrícola para o mercado interno defendida pela SNA - e no investimento 
em pesquisa agrícola de ponta, fruto da transposição, para a Pasta, das experiências desenvolvidas 
pela Secretaria de Agricultura paulista (Albuquerque, 1982).  

O fundamento da reforma Costa consistiu na criação de novos órgãos que assegurassem ao ministro 
o controle direto sobre áreas de atuação requalificadas como “prioritárias”, como nos casos do 
CNEPA, do Serviço de Publicidade Agrícola – operante em íntima conexão com o Departamento de 
Imprensa e Propaganda, órgão de censura da ditadura varguista, na produção de material de difusão 
filmográfica (Relatório do Ministério da Agricultura, 1940, p.56; Idem, 1942, p. 90) e do Serviço de 
Economia Rural – responsável pela política de cooperativização rural. A criação do CNEPA exemplifica 
a tensão intraclasse dominante vigente no seio do MA da “era Vargas”: transformado na “menina 
dos olhos” da nova administração, foi fundado para tornar-se polo irradiador do ensino e da pesquisa 
científica agrícolas (Boletim do Ministério da Agricultura, mar., 1940, p. 133). A ele caberia “orientar, 
dirigir e coordenar todas as pesquisas que visem a Individualização dos fatores naturais e artificiais 
da produção agrícola, aumentar e melhorar o rendimento das plantas cultivadas, criando, mediante 
seleção e cruzamento, tipos das diferentes espécies cultiváveis, adaptáveis às diferentes regiões” 
(Coleção de Leis do Brasil, 1938, p. 328). Nesse espírito, subordinaram-se ao CNEPA todas as 
instituições de pesquisa/experimentação agrícola existentes no país, perdendo sua autonomia 
regional. Sintomaticamente, o primeiro diretor do Centro foi o também dirigente da SRB, José de 
Mello Morais, diretor da ESALQ e ex-diretor do Instituto Agronômico de Campinas (Love, 1980, p. 
327). 

Não por acaso, verificou-se um crescimento expressivo do número de estabelecimentos 
experimentais do Ministério, que saltou do total de 15 em 1938, para 36 em 1940, voltados para um 
leque de produtos mais vasto que no período precedente: além de cereais, algodão e cana, 
implantaram-se estações experimentais de café (São Paulo), cítricos (Rio de Janeiro e estados do 
Nordeste), trigo (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina sobretudo), vinho (Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina), fumo (Bahia e Maranhão) e fibras têxteis (Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Ceará, Alagoas, Bahia, Sergipe) (Relatório do Ministério da Agricultura, 1940, pp. 58 e 
ss.). Nota-se que os mecanismos institucionais de subordinação da agricultura à indústria achavam-se 
em franco andamento, sobretudo lembrando que os principais beneficiários do aprimoramento dos 
produtos agrícolas seriam as indústrias paulistas, o maior parque fabril do país. Neste aspecto, os 
interesses da SRB seriam plenamente contemplados 13.  

Todavia, a inserção de porta-vozes da agremiação patronal paulista junto ao Ministério não 
secundarizou o peso político da SNA junto à Pasta, que ainda definia as regiões a serem beneficiadas 

                                                           
12 Dentre eles Edmundo Navarro de Andrade - Secretário de Agricultura de São Paulo (1930-31), dirigente da Sociedade 
Paulista de Agricultura e da SRB, nomeado para o DNPV (1933-34); o ex-diretor e catedrático da Escola de Agronomia Luiz 
de Queiroz, Arsene Puttermans, indicado em 1934 para dirigir o Instituto de Biologia Vegetal e Carlos de Souza Duarte, 
diretor da SPA, nomeado titular do Serviço de Fomento da Produção Vegetal (1935-39). 
13 Os grupos de interesse congregados pela SRB, desde 1931, vinculavam-se não apenas a atividades agrícolas, mas, 
sobretudo, à agroindústria, sendo seus principais presidentes e diretores, cafeicultores, cotonicultores e, simultaneamente, 
industriais do ramo têxtil e de frigorificação, além de banqueiros (Beloch & Abreu, 1984). 
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pelas agencias recém-criadas, como o Nordeste ou o Rio Grande do Sul, buscando valorizar espécies 
alternativas de fibras têxteis e de oleaginosos 14. Também os polos da colonização estrangeira no 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não poderiam ser minimizados na nova correlação de 
forças, sendo da alçada da SNA.  

A presença ainda expressiva da SNA junto aos quadros superiores ministeriais pode ser aquilatada 
pelo alto número de cargos estratégicos ainda ocupados por seus representantes, totalizando 60% 
do conjunto (Mendonça, 2015). Ademais, certos representantes da agremiação “perenizaram-se” na 
Pasta, alternando-se na chefia de seus vários órgãos 15 indicando que, mesmo cooptando dirigentes 
da SRB, a reconfiguração de forças dentro do MA entre 1930 e 1945 resultaria na “estatização de 
conflitos” típica à reordenação do Estado nos casos de capitalismo autoritário (Velho, 1979) como o 
brasileiro. Comparando à 1ª República, percebe-se que, enquanto a continuidade residiu na 
manutenção da política diversificadora (demanda da SNA), a descontinuidade materializou-se na 
política voltada à pesquisa agrícola de ponta (demanda da SRB). 

3.3 – As Políticas Agrícolas sob o Varguismo Populista 

O contexto marcado pelo fim da ditadura varguista, pelo término da II Grande Guerra – ambas em 
1945 - e pelas reordenações no capitalismo ocidental sob a Guerra Fria redundou na forte presença 
estadunidense na América Latina e no Brasil. A célere industrialização e urbanização do período 
provocou mudanças substantivas no padrão de acumulação vigente, elevando o segmento das 
indústrias de bens de consumo duráveis (de capital estrangeiro) e de bens de capital (de propriedade 
estatal) à categoria de “motores de arranque” do capitalismo no país. Tudo incidia sobre a integração 
subordinada da agricultura à indústria (Szmrecsányi, 1986, p.115). 

Com o retorno de Vargas ao poder pela via eleitoral (1950-54), constatou-se uma contradição: apesar 
de sua política econômica pautar-se pelo nacionalismo radical e a crescente intervenção estatal no 
setor agropecuário, a influência estadunidense junto à agricultura se afirmou. Nas políticas agrícolas 
em geral ocorreram, agora, algumas inovações: a regulamentação da Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil; a fixação de preços mínimos para produtos agropecuários e a criação 
da Comissão Nacional de Política Agrária (CNPA), todas em 1951. Embora autores enfatizem a pouca 
eficácia da política de preços mínimos (Oliveira, 1987) destaco sua importância na sustentação de 
produtos como café, cana, arroz, milho, trigo e carne bovina, os quatro últimos diretamente ligados à 
crise de abastecimento interno, tornada crítica com o surto urbano-industrial de então. (Nicholls, 
1975, pp. 50 e ss.).  

Nesse novo contexto Vargas e assessores procuraram internalizar parte da acumulação mediante a 
consolidação do setor estatal de bens de produção e da autossuficiência no abastecimento 
alimentício doméstico, valorizando o papel da agricultura no novo patamar do desenvolvimento 
capitalista no Brasil (Oliveira, 2003).Em lugar de “obstáculo” àquele, a produção agropecuária 
favoreceu-o triplamente: gerando estoques de alimentos e matérias-primas; fornecendo mão de 
obra e sustentando transferências de capitais (Castro, 1971, pp.79 e ss.) o que, por certo, afetaria o 
MA, interferindo em suas políticas agrícolas mediante a implantação de novos órgãos como o Serviço 
de Economia Rural e a Companhia de Financiamento da Produção, destinada a fixar preços mínimos 
para gêneros de 1ª necessidade, estabelecer parâmetros para a concessão de créditos destinados à 
construção de armazéns e silos e facilitar os produtores na aquisição de tecnologia (Beskow, 1999, p. 

                                                           
14 Na documentação ministerial são constantes as menções a acordos comerciais com os Estados Unidos através dos quais 
asseguravam-se tarifas preferenciais às importações de óleos e sementes vegetais brasileiros (Boletim do Ministério da 
Agricultura, out., 1942, p.6), incluindo o babaçu (Idem, abr., 1943, p.98) e a torta de mamona, todos procedentes do 
Nordeste (Id. Ibid., set., 1944, p.57). 
15 Foram exemplos o agrônomo fluminense e presidente da SNA (1930-195) - Arthur Torres Filho; Fábio Luz Filho, 
funcionário do Serviço de Fomento Agrícola desde 1924 e titular da Diretoria de Propaganda Cooperativista (1937 – 1943) e 
Mário Saraiva, agrônomo baiano chefe do Instituto de Química na 1ª República e agora diretor da Escola Nacional de 
Química.  
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58). As grandes linhas de atuação do MA entre 1950-54 agruparam-se em quatro eixos: (a) assegurar 
o abastecimento do mercado interno sem recorrer às importações de alimentos; (b) estimular a 
mecanização da agricultura pela implantação da indústria nacional de tratores e insumos agrícolas; 
(c) difundir as “modernas” técnicas/valores através dos Extensionistas Rurais segundo paradigma 
norte-americano e (d) obstaculizar as mobilizações sociais no campo via Extensionismo e da 
assistência social (Atividades do Ministério da Agricultura, 1952, 1954-55, 1956, 1959 e 1960: 
passim).  

A primeira diretriz revela continuidade com relação ao período 1930-1945, tendo a diversificação 
agrícola assumido centralidade na política ministerial, conquanto agora se redefinisse o papel da 
agricultura como coadjuvante da industrialização, fornecendo alimentos para a força de trabalho 
urbano-industrial, matérias-primas para a indústria ou gerando superávits destinados à importação 
de máquinas e equipamentos (Szmerecsanyi, 1986, pp.140-45). No interior da Pasta deu-se relativo 
equilíbrio entre porta-vozes da SNA e da SRB, sendo do interesse de ambas a fixação de preços 
mínimos subsidiados pelo Estado. A diferença entre elas residia no fato da SNA reivindicar prioridade 
à produção para mercado interno, enquanto a SRB perseverava em defender a política de preços 
mínimos para o café e o algodão. Em Sessão Semanal da SRB, seria destacado que:  

A situação da cafeicultura é angustiosa. O custeio não cessa de elevar-se. Os financiamentos 
são atendidos como meros favores. Os estoques de café acumulam-se nos portos. A queda de 
divisas é notória. O Governo Federal, contudo, em suas loucuras político-administrativas faz 
gastos improdutivos. E volta-se a falar em quotas de sacrifício (A Rural, abr., 1953, p. 4, grifos 
na fonte). 

A Lavoura, ao contrário, publicaria matérias ponderando que: 

“Dez estados brasileiros detêm o primeiro lugar na produção das 48 espécies cultivadas que 
formam a base da agricultura nacional. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de 20 
espécies, São Paulo de 11 espécies (...). A agricultura gaúcha, orientada principalmente para o 
mercado interno, lidera a produção de muitas culturas que poderíamos chamar de 
substitutivas, pois constavam, antes, de nossa pauta de importações” (A Lavoura, mar. - abr., 
1954, p. 39, grifo meu). 

Outra inovação do pós-45 foi a necessidade de o Ministério intervir junto ao setor agropecuário 
paulista para conter sua crescente produção de gêneros de 1ª necessidade, cujos excedentes 
inundaram os mercados dos demais estados, competindo desigualmente com produtores regionais. 
Assim, desde 1954, a Pasta fixou cotas estaduais para a comercialização desses bens, revelando, por 
um lado, o atendimento à reivindicação da SNA e, por outro, o enfrentamento às demandas da SRB 
que afirmava: “não nos parece que seja da alçada do Ministério da Agricultura esse controle. Porém a 
quantas dê direito, é a que nos preocupa” (A Rural, ago., 1954, p. 23, grifo na fonte). 

Quanto ao incentivo à mecanização da agricultura, outra novidade emergiria. A despeito de pleiteada 
por ambas as entidades patronais, a mecanização era focalizada de modo distinto por cada uma 
delas. Uma vez que o epicentro do parque industrial brasileiro se situava em São Paulo, 
aprofundaram-se os vínculos entre agricultura e indústria, sendo muitos dirigentes da SRB, 
simultaneamente, empresários rurais e industriais, o que repercutiria no Ministério. Os sócios da 
SNA, menos beneficiados por esse processo, promoveriam apenas uma vaga defesa da produção 
nacional de tratores, máquinas, adubos e fertilizantes. A aproximação entre SRB e entidades 
patronais do setor automotivo desequilibraria a correlação de forças interna ao MA que passou a 
pender, após 1950, em favor da SRB, não sendo casual que o primeiro titular da recém-criada 
Companhia de Financiamento da Produção fosse um dirigente desta agremiação (A Rural, dez., 1951, 
pp 32-33).  

Apesar disso, as propostas da SNA não poderiam ser secundarizadas nos processos de decisão 
internos à Pasta, como o ilustra a criação, em 1952, das “patrulhas motomecanizadas”, paliativas 
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para grandes proprietários menos capitalizados. As patrulhas – no total de 15, em 1952 e 140, em 
1960 – compunham-se de tratores e equipamentos agrícolas importados destinados a atender, 
mediante pagamento por hora utilizada, a produtores impossibilitados de adquirirem a “moderna 
tecnologia” (Atividades do MA, 1960, pp. 44-45). A política de fomento à mecanização rural incluiu, 
ainda, a venda de maquinário a preço de custo através da Comissão Nacional de Revenda de 
Material, passando a constar dos relatórios ministeriais do período a distribuição anual das máquinas 
por região do país, evidenciando o favorecimento do Nordeste e Sul, base política da SNA (Atividades 
do MA, 1954-55: 37; Id., 1956, pp.34-39). 

Quanto ao Extensionismo Rural, implementado em todo o país sob a coordenação de técnicos 
estadunidenses estabelecidos no Brasil desde a criação da Comissão Brasileiro-Americana de 
Educação Rural em 1945 e, após 1953, vinculados ao Escritório Técnico Brasileiro-Americano – 
parceiro do Ministério (Mendonça, 2010) – novas tensões surgiriam entre dirigentes da SNA e da 
SRB. Tendo sido a SNA uma das avalistas do 1º Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Brasil e 
Estados Unidos em 1945, seus representantes enalteceriam - como o fizeram desde inícios do século 
XX - as “virtudes” da agricultura e da educação rural norte-americanas viabilizadas pela Extensão. Já 
os diretores da SRB, conquanto beneficiados pela Comissão e pelo Escritório 16 demonstravam 
reservas quanto a esta “nova modalidade de ação educativa”, encarregada de disseminar a “técnica” 
e os “bons costumes” junto aos trabalhadores do campo. A SNA destacaria que: “a extensão agrícola 
é, em suma, ensino, orientação, estímulo, colaboração, cooperação e fomento. Ela não atinge apenas 
o adulto; ela é ampla, alcança também a criança e o adolescente, pois seu objetivo é promover o 
bem-estar de toda a comunidade rural” (A Lavoura, mai. - jun., 1954, p. 48, grifos na fonte).  

Os dirigentes da agremiação paulista criticariam o Extensionismo em parceria com os EUA. Segundo 
eles, os técnicos estadunidenses deveriam aperfeiçoar, com exclusividade, os agrônomos, únicos 
considerados aptos para mediar a relação entre Estado e pequenos produtores 17. A consagração da 
Extensão Rural como política pública significou afirmá-la como “processo de ajuda” aos “atrasados” e 
“rotineiros” homens do campo, através intervenções tidas como educacionais e capazes de 
desenvolvê-los como indivíduos e “líderes de comunidades rurais”, valorizadoras da coletividade em 
detrimento dos indivíduos (Brunner, Sanders & Ensminger, 1969, p. 6). A noção de “comunidade”, 
aliás, foi um dos principais legados ideológicos do Extensionismo, pois, convertida em instrumento 
multiplicador dessa nova “educação rural”, funcionaria como elemento preventivo e/ou concorrente 
às mobilizações sociais no campo, em ebulição por todo o interior do país no início dos anos 1950 
(Medeiros, 1989). Malgrado tais distinções, ambas as agremiações patronais compartilhavam do 
mesmo projeto liberal-conservador da não-realização da reforma agrária, bandeira das entidades de 
trabalhadores rurais em luta pela terra. 

4.   Conclusões 

As políticas agrícolas do MA entre 1930 e 1954 sofreram oscilações e impasses reveladores muito 
mais de continuidades do que de rupturas. A primeira continuidade do período foi a presença - 
constante e conflitiva - de dirigentes das duas mais importantes entidades patronais agroindustriais 
do país no alto escalão ministerial: a SNA e a SRB. Ao longo dos quase vinte e cinco anos abarcados 
pela pesquisa, observou-se que ambas disputaram o monopólio da representação legítima de toda a 
classe dominante agrária/agroindustrial.  

Se, entre 1930 e 1945, o predomínio de representantes da SNA junto ao Ministério foi 
inquestionável, resultando em políticas agrícolas voltadas ao atendimento de suas demandas – 

                                                           
16 O ETA instalou em São Paulo a Fazenda Ipanema, maior centro preparatório de “operários rurais” e tratoristas do país 
(Mendonça, 2010, pp. 113 e ss.), 
17 “Por outro lado, seria de todo conveniente que os serviços técnicos e o conhecimento em Extensão Agrícola do pessoal 
da AIA, ETA e outras entidades internacionais com o mesmo objetivo, possam ser utilizados a fim de orientar os nossos 
agrônomos na melhor maneira de servir o pequeno lavrador” (A Rural, ago., 1956: 48, grifos SRM). 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016666 

 

 
 

1

1 

1

1

 
11 

apesar da escassa presença de lideranças da SRB - no período 1945-1954, percebe-se a ampliação do 
espaço ocupado por aqueles na Pasta. Semelhante “troca de sinais” dificilmente pode ser 
desvinculada do novo padrão de acumulação em curso na economia brasileira desde inícios da 
década de 1950, calcado na célere industrialização baseada na produção de bens de produção 
mediante ingresso de capitais estrangeiros e investimentos estatais em infraestrutura. Tal processo, 
ratificando São Paulo como epicentro do capitalismo brasileiro, reverberou junto às políticas 
agrícolas varguistas, redefinindo-a em dois sentidos: no da maximização da produtividade rural com 
vistas ao abastecimento alimentar dos setores urbano-industriais e no de sua transformação, via 
políticas monetárias e cambiais, em fonte de transferências de recursos para a indústria. 

Se tal redirecionamento fortaleceu politicamente a burguesia agroindustrial da SRB, era coerente 
que seus interesses específicos fossem mais contemplados pelo Ministério, como o ilustraram suas 
políticas nos anos 1950, tornando perceptíveis algumas rupturas na ação ministerial, embora nem 
todas as inovações tenham derivado apenas das reivindicações da SRB. Todavia, em dois planos isso 
ocorreu: (a) na afirmação de uma política fomentista da mecanização da agricultura e da produção 
nacional de adubos, fertilizantes e maquinário e (b) na adoção de preços mínimos para produtos 
agropecuários capazes de minimizar as perdas setoriais decorrentes do binômio espiral 
inflacionária/majoração dos custos produtivos. 

Ainda que as duas diretrizes também beneficiassem segmentos oriundos da SNA foi, sobretudo, em 
decorrência do maior privilegiamento das demandas paulistas que se acentuou o grau de tensões no 
seio do MA, resultando ora em impasses na efetivação de algumas políticas – como a da reforma 
agrária – ora na necessidade de contemplar a SNA - como na afirmação do Extensionismo Rural 
enquanto elo integrador entre capital estrangeiro e “consumidores finais” da nova tecnologia 
agrícola. Sob este aspecto, a Extensão funcionou como instrumento da ampliação do consumo de 
tratores, máquinas e insumos agrícolas no país, além de tentar “domesticar” pequenos produtores, 
posseiros e arrendatários “capturados” - e endividados – pela falácia da tecnologia como passaporte 
para a “modernidade”. 

Em síntese, as políticas agrícolas do MA ajudaram a consolidar uma nova concepção sobre o papel do 
Estado junto à agricultura, baseada no aprofundamento de sua presença junto a domínios cada vez 
mais amplos do espaço produtivo, configurando uma dinâmica interativa entre Estado e sociedade 
civil, calcada na estatização dos conflitos e na progressiva subalternização da agricultura à indústria. 
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