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1. OBJETIVO

No presente trabalho, pretendemos estudar o êxodo rll
ral que ocorreu no Estado de São Pau18, nas ~ltimas d6cadas. Foi dn
rante a d~cndados 30, port~nto, na mesmo )eríodo em 1ue se intens!
ficou o processa de industrializaç5o, que as migr2~ões no sentido
c ampo-cc Ldade e st.abeLeccr t.m=s e como um fLuzo ';ontínuo - cujo grau de
intensidade iria se acen cuar D.. partir do IleríodQ pós-cuerra - em di
r eç ão Els cidades ern 1'1:, ;0 desenvol vLmcnto in<lustrial.

Essa tl'élüf3ferênciade m50 de o ora do campo para a ci-
dnde, era visto n50 ;

50 ~omo essencial para u processo de desenvo1vi-
mento, desde que for~ecia o ; , ~.força de trabaLl.o ne cess árí,a as nt~v~da-

des Lndus tir La.í s, como também desej 6ve1, por r e t'Le t.í r um aume., ~,J da
produtividade do sistema •.:...transferência da f'or ça de trabalho Dcrí-

cola excedente OU ,sub-utilizada ou mesmo daquela liberada do setor
agrícola pelas modLf'Lc aç ôes n.. sí stema de produç âo , migrariam para

. .'" das zonas urbanas, atendendo aS~lm, as necesslaa c~ de cresc~ nto do
setor industrial, resultando daí, um aumento de produt,ividade do si,a

tema econ5mico nacional (1).

• (1) - Essa posição é as~irn col~cada pel.oPadre ~~stgs de Ávila "•••
notamos que o fenomeno (exodo rur[.l), em S~, e perfeitamente
normal e são. ~:iitua-se franct2mente na linha do progr-e sso, Dir-
-se-ia ~ue após s~culos de vid~ rurul primitiva e semi-n6made,
o Brasil desperta para um novo dest.ino. Suas po~ulações partem
em busca de W11 6!ui11b1'io ruro.l-u:t'bê..lnomais,dinam1co. Essa .sal)
gria do efetivo humano do carrpo D desafogara de um excedcn te
que 'o coloca numa situação paradoxaL : super povoado e insufi
ciente provido de mãoAde obra. O valor mar~inal da produção a-
grícola, devido à ausencia de uma exploraçao cien~ífica e mecaní.z ada é nitidDi:lcnteinferior ao nívc;l de subs í.s cenc í,a , A sitU41

•.• , d . t d '\o O .;çao 50 po e p~or(;ircom o aW11l:11 .o o numero. que se prec i.sa e
d~ uma mão de obra mais reduz í.da , porém melhor armada de meios
tecnicos.u
Fernando Bastos de Ávila 8.J. : L'immigration au Brésil - Con-
tribution à une theorie genérale de ltimwif'ration".
Rio de Janeiro,1956, pag. 135-136.Texto extraído do liiJro lt~XOdoRural" - José Franc í.s co Camar-go-
Editor~.Conquista - 1960 - pag. 28.
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Dentro de um quadro mais amplo, pode-se dizer que es-

ta abordagem do processo, er& parte de uma visão do deserivolvimento,
que levou os respons~veis pela orientação pOlítica, nio s6 no Brasil,
como em muitos pa~ses .subdesenvolvidos, a adotarem a estrat~gia de
uma r~pida industrialização como forma de alcançar seu desenvolvimen-

Át<heconomico, saindo Slssimda situação de pobreza em que se encontra-
vam (1).

M.nda que tal estratégia - que apesar das viscissity
des pOlítico-econômicas,prevaleceu no Brasil nas últimas décadas -
tenha logrado obter altas taxas de crescimento do produto interno bry
to , assim como a formação de um parque industrial amplo e diversifi-
cado, o que se observa é que o poder de criaç;o de emprego do siste-
ma tem"sido insuficiente para resolver o problema do desempreg~ (2)
estrutural existente, que se reflete nos baixos níveis salariais e
nos fndices de desemprego aberto ou disfarçado, tanto nas zonas urba-.
nas como nas zonas rurais.

o fato é que esse· processo de desenvolvimento baseado
sobre a din:mica do setor industrial, mostrou-se insuficiente para
resolVer o problema da s~b-utilização da força de trabalho existente
no Brasil (3), mostrando que este continua sendo um dos maiores desa-

(1) - Segundo Baer e Herve, "Os respons~veis pela orientação das pqli
ticas de industrializ~ç~o estavam convencidos de que as estrate-
!iiasde desenvoLv í.men to alterntltiv8.s,como por exemplo: uma maior
enfase na aGricultura, levariam à taxns de crescimento ex:trema.nen
te baixas, especialmente devido ~s fracas condiç5es do mercad6 in-
ternacional para tais produtos 11. ". • . .,

Sub-emprego, Problema Estrutural - Editora Vozes - Varios - 1970 -
pag. 181. .

(2) - CelsO Furtado - An~lise do Nodelo Brasileiro' - Editora Civiliza-
ção Brasileira - 1972 - pag. 7/8.

('3)\ •. E" bem verdade que a tecnologia utilizada no processo de indus-'
trialização do Brasil, tem sido uma da.s causas do baixo nível deemprego gerado no setór. Porém, responsabáLí aá-La pela sub-ut í.Lí>
zaçio da mão de obra existente, parece-nos desconsiderar as raí.
zes hist6rico-estruturn1s do problemà. .
.Ressalt9...~e ~tle com isso, nã? Sê_ consid~re de extre~a ...nêces-

sldade a crluçac de uma tecnoloe18 adequada a nossa condlçao de
país: .sbbdesen~olvido.
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fios que o país enfrenta, p..r a diminuir a si tuaçâo de pobreaa em que

vive a maior parte da populaçfio.
Frente a essa necessidade que se coloca o sistema em

gerar emprego para sua numerosa e crescente força de trabalho sub-1l.
t1lizada, que permita melhorar as condiç5es em que vive grande paria
de sua população (1), torna-se necess~rio procurar opç;es alternati~'
Vas que reorientem o processo de desenvolvimento brasileiro.

Dentro desse plano, se cc.is í derarmo s que a força de

trabalho sub-utilizGda·existente reside ainda em grande parte na zona
rural,da.qualse tem transferido ràpidamenta para ZOnas Urbanas, oU,

• "de frente a incapacidede do setor industrial em gerar empregos para
absorve-la, permanece desempregada ou, obtém baixos salários (rea11-'
zando assim, um processo de transferência da pr~cária situação eC0n.Q.
mica que' desfrutava na zona rural pa.ra as zonas urbanas) perguntia-.
-se se não seria desej~vel que parte dos trabalhadores transferidos
permanecesse no setor agrícola, mediante um desenvolviment0 desse s~

tor, em que os ganhos de produtividade ocorressem paralelrupe!lte a' u-
"ma absorção de mão de obra? Em outras palavras, frente as dificulda-

des apresentadas, não seria oportuno orientar uma política de de sen-:
volvimenta para o setor agrícola, onde os aumentos de pr0duçãll epr2'

•. dutividade não fossem encarados como um fim em sí mesmo, mas também
'como um meio de absorção n50 só de parte da M.O. sub-utilizadaexis~
tente, como também dos acr~scimos futuros, e dessa forma, contribuir
decisivamente para eliminar a situação de pobreza em que vive grande
parte da populaç5o brusileira (2).

- Segundo, d ado s do ?NAD - 4.{j tr íme st re 1972 ..• 43% dos empreg~de~,
que recebem somente em dinheiro, estavam na faixa salarial ate 1.
salário mínimo; enquanto 75,5% rece hí.am no máximo até 2 salár10s. ;.c :
mínimas. .... A . ~ N- De particular relevanci~ e n argumentaçuo de Gunnar Myrdal, apr~
sentada em sua obra' "Súbdesenvolvimento" - CGQrd. Ed1t. de BrasÍ"-·
lia - 1970 - sobre esse problema.
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Et acreditando na resposta afirmativa a essa pergunta
AI' Nque nos propomos a estudor o exodo rura ocorrldo em Sao Paulo, nas

últimas décadas.(l). Porém, sem a pretensão de dizer algo de novc,t~
mos como objetivo estudar 31ue1as que consideramos as principais cay

Asas determinantes do exodo rural. Pretendemos assim, contribuir para
Aum maior conhecimento desse fenomeno social que, se aceito como ind~

sej~vel, procure-se, com base nas causas que o provocam , propor no--
vas opç5es para o desenvolvimento do setor agrícola, que o evitem •

• APretendemos nesse trabalho estudar o exodo rural den-
tI'Odo'enfoque histórico-estrutural,procurando uma abordagem mais a-
brangente,que aluelas que adotam os enfoques psico-social' QU aque-
le baseado na teoria di)mode rní.z açfio s O enfoque baseado sobre os fUll'

damentos teóricos da teoria da modernização, que procura - explicar os
movimentos migratórios através dos mecanismos de mercado,oculta as o-

Irigens históricas do processo,mostrando-se insuficientes para expl1cfo-
-lo(2).Já o enfoluE psico-social ,por ter como unidade de análise
o indiv{duo,na mai6r parte das vezes desfigura os condicionantes e~
tru t.ura í s do pr ocesso ç poLs jy;seú, o estudo nas respostas dos ind1vi

(1) - Não temos a intenç2io de a.presentar essa reorientacão no desenvol., , . , ~vimento do setor agrlcola como o un1CO ou mais viavel caminho para
um processo de de se.rvo lv í.men to gl.obaI qse tenha num 'de seus prin-
cipais objetivos a eliminac50 da situaçao de pobreza existente,me~,.. o í i<. t 1 .o: ,." O d .[no po rjue nao tCI'cDP cono acoes n~r:~-t~ ~.l1rmaç~,w. Ie senvo Lv í.men-,
to do setor itidustrihl mediante a cria~ao-de' umatecn~logia absQr-
vedara de H.O. e orLen tado 1F1ra o consumo de massas par ece não ser

,,... ,'." -r-, " " 1. !-, ,80 uma 0p";;ao como uma ne cas SlCJao e. lJ2.r8 nos ,J arnpo rcance e apresen
ter essa reoriC!lt.:o:.í;ilCl no desenvolv1tnento do sGtoragrícola como um
dos c amí.nho s é~ ser SE: «u í o o.

(2)
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duos migrantes, sobre os motivos que os levaram a migrar. Conclui-

, . ~, ~ .-se daI que a causa deterrrinante do fenomeno e de natureza econom~
." ~ ,.ca, Ja que esses indivlJuos em sua grande maioria, n50 tem condiç5es

de determinar os fatores condicionnntes do fen~meno (1).
Adot2ndo o enfoque hist6rico-estrutural, estudaremos

o ~xodo rural effi3~0 Paulo como um fato social hist~ricamente con-
dicionado ao processo de transformaç6es estruturais, que ocorreu em
850 Paulo nas ~ltimas d~cadas. Dessa forma, procuraremos as condi-
ç5es contribuintes e as causas atuantes em determinados períodOs ,
que determinaram e orientaram os fluxos, dentro do processo de o.e-._.-
senvolvimento capitalista de 350 Paulo.

,.Se se admite ser o exodo rural um ~rocesso social, e
como tal, sup6e-se que seja histôricamente condicionado ao processo
de mudanças globais do sistema, a unidade de análise deixa de ser o
indivíduo, com suas causas pessoais que o levam a migrar, passando
a ser o fluxo de indivíduos, procurando-se daí, os fatores hist6ri~
co-estruturais que coLocarn esses fluxos em movimento.

•

Dessa forma, apesar de pretendermos utilizar publica_
çõe s estut.fs t í cas que t~m como unidade de amostra o indivíduo, n50
procuraremos fazer análises quantitativas ou qualitativas desses fly
xos migrat6rios. Procuraremos enfatizar as condiç5es e fatores estrJl
turais que provocam esses movimentos,sem nos determos em análises .~.
quantitativas sofisticadas dos mesmos.Por outro lado, a abordagem
qualitativa dos fluxos, ou seja, o estudo das características dos in
divíduos que migram, que são determinantes no caráter seletivo dos
fluxos, (2) exigiria um estudo cuja profundidade está além dos objeti
vos deste trabalho,e que em termos de abordagem estaria mais de acol:,
(1)
(2)

- Paul Singer - Economia política da Urbanizaç;o - Ed. Bras. -
1973 - pag, 50/51 •.- Se numa determinada área ocorrem transformações no processo de
produção agríCOla, que prov~quem uma diminuição da demanda de
mão de obra,teremos a ocorrencia dos fluxos migrat6rios,que·s.§.
rão seletivos em função das características individuais dos Ihi
grantes, tais como: idade, sexo, tempo de serviço, grau de al-
fabetização, etc.
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do com o enfoque psico-social , que procura as causas determinantes
das migr&c5es nas decis5es individuais.

Com base nas consí.deraçôe s anteriores, formulou-se a
seguinte hip6tese geral do trabalho :

lO"Adm í tindo-se SE:r o oxodo rural um processo social, in
serido dentro de um ::{uadromais amplo de transformações estruturais,

" d í ••• t "1 ' t d t ínan t lOquals as con lçoes con rl)Uln-eS e causas e ermlnan es do exodo ru-
ral,dentro do proces~o de desenvolvimento capitalista de 8;0 Paulo?"

4. CONCEITO E UNIVERSO

De acordo com o objetivo Jefinido e com as considera-
... t > . te r Lo r e: . t "f' d ~ d fI d" d' ~çoes eorlcas 8.nerlores,que JUS 1 lcam a a oçao 'O UXO e ln lV~-

duo s e não do'indivíduo como unidade de anális~,defir'1e~seo .êxodor.n

•

~ral como a transfer~nciD líquida (1) da populaç~o economicamente de-
pendente do setor agrícola péJ.raforo desse setor, num determinado pe
ríodo de tempo.Portanto, o conceito de origem dos fluxos migratórios
está relacionado.com a depend~l1cia econ~mica dos indivíduos em rela-
çio ao setor agrícola,e o de destino em Jltima análise com os outros
setores da economia que os indivíduos , após rompido o vínculo de d.st,
pend~ncia com o setor agrícola, tornar-se-ão dependentes (2) •

A compreens~o dos conceitos de origem e destino dos fly
xos migrat0r:;'os,adotados no presente trab8lho, é fundamental, pois to

(2)

Atransferênci!1 1Lluidn da popuLaç âo dependente ~o setor agrícola
é definida aqui como 8 diferença entre a populaçao esperada menos
a nopula~5o existente no fim do períOdO.

- ":S """ , ; - 4 f'"A populaçao esper3da em um perlodo e obtlda em unçao da popula-
Ç~0 inicial e d8 taxa de crescimento natural da população, pela
formula :
P·f - .p.; (1 + ) n o ~e Pf - P o ·....11) '" r' ; '"' "" 1 d' f . 1 d-.... a nC!.- -. l. .l.J- -'-" s :__l.J ~ ura espera. a no Ina Õ.

ano n
Pi = Po~ulac~o rural no início do ano n=' J ~n numero de anos do per~odo
a = 'I'axa de c r e sc í.men to natural da população.

- Ressalta-se que a ligação com outros setores dos indivíduos libe
d ' ~". -~aLos do setor agrlcola nao e necessar1a para que se caracterize o

exodo rural, pois eles podem permanecer desempregados. Por outro la-
do, defi2in~o o univers~ ~e análise como o E~tado de Si@ Paulo, a
transferenc1a pode ser relta para §etores agrlcolas de outros Esta-
dos, o que poderia caracterizar o exodo rural apenas para o Estado
de São Paulo.
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da análise das (;ondi:;ôé.:scontrí.bu fntes e causas determinantes do êXG-
do rural baseia-se em dados ~obre a força de trabalho agrícola enio
sobre a populaç50 agrícola. f~l procedimento ~ adotado, pois a partir
dos conceitos utilizados, acreditamos ser evid~nte a relação entre po

#W A. J f ;pu laç ão econonu camen Cc .:G)ellde:1te d) se, tor e a orça de t.raba l.ho agr~
cola.

o u~iv2rso de 2~{lise 6 definido como as transfer~ncias
líquidas da população e(;onômicamente dependente do setor agrícola pa-
ra fora deste se tor,ocorridas'n~ Estndo de São Paulo no períOdO entre
1930 a 1970 •

,. - ,Conceituado o e~oao rural e definido o universo de ana-
Lí se, c2.1.:;e-n08 fazer algumas cons í.de raçôes

•••I!·- D conce í t.ode exodo rural aqui adotado difere daqug

le comumente ut í.Lí zado, G -iualn.edí.c.n te a definição de população rural
Acomo Q~uela residente na zona rural, define oxodo rural como a trans-

f
,. . AerenClU da pop~lação que desloca seu local de residencia das zonas

rurais para as ZI) l;':'S urbanas , Bst:. def'i~üção, apesar de ser um indica-
dor, apr'esent.a aLgumas deficiências ~lu::.:.ndose procura estudar o ~xodo

Arural como um feno~eno social resultante de um processo de transfQrma-
"" , .••. P Ld 1 •.•çoe s na est.rutura economaca, 01'consa erar a popu açao rural como a"t>

quela residente ~o setor egrícola,iticluem-se 0= individuos residente~
• '-ii..'!.8.1':0 ts·nLllll ~:t í,v icl~JcS rc.Lac Lonadas com o setor agrícola,. assim COmo.

excluem-se os Lnd Lv Iduos l·.:si"::cntGs nas zonas urba~as (por ex.- pr~
pr í et.ár ios e volante s), que são eCOilÔr[,ic3.1nente dependentes das ativi-
dadcs dosempenhadas no setor 3.el'ícola.Dessa forma dimensionando o '"e-
xod o rure.L, 61:1 i'nilç:o da perde. (&bsoluta ou relativa) da população r.lJ

... , -ral em relaçao a populaçuo urbana, nem sempre pode-se aceitar que es-
ce S€jQ rc~uit.[,i;.t(. de .:,oc..ific[~çõesna estrutura econômica. Se por exem

. \

p.Lo , OCOITE:l' uma L~~.nsf'(::cêrwialíquida da população das zonas rurais
para as zonas urbanas, mediante altE:ro.çõesnas relações de trabalho
dentro do setor agrícola, pelo conceito acima, essa representaria uma
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liberação da mão de obra do setor, resultante portanto de transfor-
mações na estrutura econ~mica, o que não seria correto j~ que esses
indivíduos continuam a manter sua atividade econ~mica ligada ao se-
tor agrícola.

o que ocorre, ~ que a situação de domicílio nem sem-
pre reflete as atividades econ~micas dos indivíduos,portanto,consid~
r~-la como indicador das mudanças estruturais, pode nos levar a algQ

Agumas discrepancias.
A2º- Se admitimos ser o exodo rural um processo social

e como tal, resultante de transformações globais no sistema, o que im
porta ~ estudar o fluxo líquido de indivíduos econ~micamente depende.o.
tes do setor agríCOla que se deslocam psra fora deste setor, rompen-
do assim a ligação econ~mica que mantinham. Portanto, se num certo pe
ríodo, a saída de indivíduos dependentes desse setor se iguala à en-

•trada, esse movimento deixa de ser caracterizado como exodo rural;,~:.:;
pois seguramente nno se verificaram modificações estruturais que o
provocassem, apesar de ter ocorrido deslocamento de população no sen-
tido rural-urbDno e urbano-rural.

3º- Deritrodessa abordagem, o fato de considerarmos o
Estado de São Paulo como um único estrato (do pondo de vista estatí~
tiêo), constituir-se-á numa (jas limitações do trabalho. Se considerg

• mos o êxodo rural como a trélsferência líquida da'população rural (d~~
~

.p~ndente) para o Estado de 850 Paulo como um todo, ~ bem prov~vel que
fiquem encobertas, em certo.sáreas, em determinados períodos as cau-

" . . , •..sas estruturais que a1 provocaram o exodo rural, Ja que a popplaçao
poderia estar se desLocnndo pcra outras áreas rurais do Estado,medi:illl
te, por exemplo, um processo de ampliação de fronteiras • Portanto' ,

•para o setor agrícola. do Est.ado, não estaria refletindo o exodo rural
que estaria ocorrendo e~ determinada regi~~. A soluçio para tal 1imi-
tação estaria em d í.v í.d.í rmos o Ests.do de São Paulo em sub-regiões hom.Q,

A • ,geneas e anal1sa-las seporadamonte, de forma a relacionar as perdas.
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da ~opulaç~o rural desses estratos com as causas que as-determinaram.
Esse procedimento apesar de considerado, revelou-se para nós, inviá-
vel, pEla falta de dados estatísti~os, que seriam necessários, para

_ A

realizá-lo. Optamos ent~o por uma avaliaça0 do exodo rural do Estado
de São Paulo, objetivando não uma quantificação rigorosa, mas apenas
a caracterização desse processo. A partir daí, analisaremos separadâ
mente as condições e causas que o provocaram, sem relaciona-las com

Aessa avaliação quan titativa do exodo rural, mas apenas discutindo c,g.;~·

•mo atuaram no processo, utilizando dados referentes a força de trab,a.
lho agrícola.

~' J

4~- Dentro de um plano mais geral, justificamos a 11-·

mitaç~o do universo de estudo ao Estado de Sã0 Paulo, pelo fato de c~

nhecermos melhor essa região, e também pela maior disponibilidade de
dados que serão utilizados. Porém, ressalvamos que,se por um lado, a
limitaç;o do universo de an~lise do Estado de Sio Paulo apresenta, a-
lém das vantagens acima, uma boa caracterização do fenômeno, por ou-
tro lado, irá constituir-se em outra das limitações do estudo. Além
de estarmos excluindo todos outros Estados, cuja interação no proce~
so de evolução capitalista do Brasil, influiu no desenvolvimento de
são Paulo (1) e portanto no fenômeno social estudado, não cens.íder-a-. ,remos o exodo rural nesses Estados, que ocorreram provavelmente sob

~J causas diferentes das verificadas em São Paulo, o que sem dúvida co~
ca sérias limitações nas conclusões.

5.TIPO }JA.. PESí,lDISA.
Apesar de procurarmos uma relação causa-efeito tendo

como variável dependente o êxodo rural e variável independente as ·oa11

sas (tecnologia, mod1ficaç5es nas atividades agrícolas., industriall-

(15 - As migraç5es inter-regionais com destino a são Paulo,· queocor-
reram em.grande intensidade nas últimas décadas, é um exemplo de~
Sa influencia sobre o processo de desenvolvimento de São Paulo.
Essa.s migrações aumenta.ndo a oferta de M.O. para o setor Lnduss-r
trial" contribuIndo para manter os níveis salariais baixos,nãó·.sá:~f.Q;
raro fator importante no crescimento industrial, como também nos e- .
feitos desse processo sobre a situação econômica da população.
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zaçao, etc) deter~inantGs aliadas a urna condiç~o contribuínte (estru~
tura agr~ria), n50 procuraremos obter o relacionamertto causal atrav~s
de um tipo de pLanej amcnto de:;esquisa parecido com o experimental.,
Isso exigiria, se não uma pesquisa de campo - que em princípio j~'·e~,..:
t~ afastada, pois envolve recursos de tempo , dinheiro e pessoal ,que
não dispomos 1 ' .pe o menos serles completas de dados estatísticos,
que não foi possível obtermos(1). Em virtude dessas dificuldades, op-
tamos por um tipo de pesquisa próxima à linha exploratória. Assim,
procuraremos sempre a bo rd t ' .a oraagem -eorlca para demonstrar as hipóte-
ses levantadas , fundamentando-as , sempre que possível, nos dados
d· ,. , ,lsponlvelS , porem sem procurarmos um tratamento estatlstico , ou
mesmo sofisticado destes dados.

Dissemos ac í ma que procuraremos uma relação causa-e rej,
ti>to, entre exodo rural - fatores e condições, e quanto a isso devemos

fazer uma ressalva • Consideramos , como j~ dissemos, que o ~xodo ru-
ral ~ parte de um processo de mudanças estruturais do sistema. Isto
, ti> •e : poçie se apresentar tanto como causa quanto consequencla desse pr.Q;

ti>cesso s, /issirh,:procurarerws os fatores que tiveram influencia na ocor-
tI>. ,.renCla do exodo rural, sem nos ,preocuparmos se ocorreram inicialmente

como causa ou efeito, mediante um processo de implicação recíproca.P,a
ra deixar mais claro esse procesimento, consideremos que num determi-

lIt nado período, a Lndu stría Lizaçfio tenha estimulado o ~xodo rural.~ pr.Q.
v~vel que os propriet~rios rurais,na emin~ncia de verem o processo con
tinuar e faltar força de trabalho,sejam motivados a introduzirem uma
tecnologia poupadora de M.O.,passando daí a provocar uma liberação da
mão de obra empregada (2). Assim,o ~xodo rural inicialmente estimu-
(1) -'O Censo Agrícola de São Paulo de 1970,que teria import:nciafun-

damental na s~rie,n~o foi ainda publicado. Os Censos existentes -
1920- 1940- 1950- 1960 e Sinopse Preliminar do Censo Agrícola de •••1970, nem sempre usaram os mesmos crit~rios, o que torna difícil a
comparaçfio das s~ries de dados para algumas das hipóteses levanta-
das s.(2) - Esse processo parece estar ocorrendo nas Usi~as de Açucar d~ São
Paulo , que est~o introduzindo colhedeiras mecanicas, na eminencia



~ ..•
= 12 ==

Leu a introdução de tecnoLoLa poupadora de mão de obra, que poste-
riormente provocou o êxodo rural (1). O que procurarc:mes deixar cljà
ro é a orientação que tomou o desenvolvimento do setor agrícola,qUall

,to a absorção de mão de obra, e quais as condições e fatores que de-
terminaram essa orientaçã.o, sem nos preocuparmos com a ordem tempo-

••• • ., • Arel de ocorrEnc1.C}das var1.3.ve1.s,que possam manter com o eXQdo rural
uma relação simétrica (2).

6. ES'iUEHA DO ThAj3ALlIO

Além dEste c8pítulo I -A PESQUISA --, o presente trA
balho foi dividido em mais tres capítulos :

Capítulo 11 : C!.uacterizaç;ãodo 1kodQ Rural: terá como obje-
tivc , a·valiar o êxodo rura1 em são Paulo e discutir sua influência na
estrutura do emprego do Estado.

Primeiramente, tentaremos caracterizar a magnitude que
A C'" ••••assumiu o exodo rural em uno Paulo, sob o ponto de v1.sta da populaçao

.•. . ,econom1.camente dependente do setor agrJ.cola.
A seGuir, a partir da análise da evolução da estrutura

do emprego do Estado em questão, no período entre 1940 e 1970, serãa

(continuação da pag , an t.cr-Lo r (2) - de rattar mão de obra para a colhei.
ta, e com isso estão provocando a liberação de M.O. existente.
(1) - Esse exemplo tem como 6nic~ objetivo, mostrar a possibilidade de

Uma relação simétrica entre exodo rural e os fatores determinantes,
no caso presente, tecnologia. Com isso não queremos dizer que esses
fatores só ocorrem dentro de um processo de causação circular com G
êxodo rural, ,pois admitimos que podem Gcorrer independentemente oPor
exemplo; ,a i~trodução de uma tecn~logiaque substitua M.O. por Ca-
pital sera fe1t2t sempre ~ue o retornç sobre os investimentos(por ~
xemp l.oi máquinas) for maior que o retorno sobre o custo de M.O., in
dependente da possibilidade de uma eminente falta de M.O.

(2) - De qualquer forma, observamos que algumas das variáveis considerA
das como ciusas,s~o interpretadas por outros autores como consequ~n
cia do fenomano. Por ex. : José Francisco Camargo, (qp.cit. - pag.
l8~),.interpre~D a substituição da la~oura pela Eecuaria,como cons~
quenC1.a do fenomano. Dentro de nossa J.nterpretaçno, ap~sar de ressal
tarmos a.»oss.íbf.Lí.dade de uma relação simétrica entre excdo ê essa
variável,"n6s a aceitamos como CGU~3 do processo. Como o presente
trabal.ho será realizado dentro de um pl.anoexploratório, fica aber-.
ta a questão para a realizaç~o de estudos que permitam conclus;es
sobre bases mais seguras.
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feitas algumas considerações sobre os efeitos da liberação de mão de
, ( , te r í ~obra do setor a=r LcoLa que , para no s, carac e ri za (i) exodo rural)s0'p;re

à emprego- nos setores' industrial e de serviços. Temos aí como obje-
.•. .•.tivo, caracterizar a influencia do fenomeno social estudado, sobre ClI

sub-emprego estrutural existente nas zonas urbanas.

Capítulo 111 Análise de Uma Condição Contribuínte e das Cau-
S:JS Determinantes do txodo Rural

Este capítUlO foi dividido em quatro t6picos:
No primeiro, ser~ analisado a estrutura agr~ria com0

uma condição contribuínte, ou seja, admitimos que ela aumenta as pos-
sibilidades de ocorr~ncia do fen~men6 social estudado, por~m, por si
, -so, no.o.o provoca.

No segundo, discutiremos ° crescimento demogr~fico co-
mo principal fator determin8nte da oferta de m~o de obra e, a partir
daí, sua influ~ncia sobre o Áexodo rural.

No terceiro, serão discutidos os fatores determinantes
da demanda de mGo de obr8., que atuaram como possíveis causas do êxodCl
rural. Este t6pico ser6 dividido em tres ítens denominados : Nível de
Produção, Tecnologia e Modificações nas Atividades Agrícolas.

No :luórto e úl t írno tópico des ta parte, será analisado o

I

r
processo industrial de P~ulo e sua possível atuaç50 como causa do
.•.exodo rU1'ol.

Capítulo IV : ~onsiderações Finais :
A psrt í r da cond í.çfio co ntrí.bu fnte G das c auaas determi-

nantes do ~xodo rurol, Gvidenci~d3s no capitulo anterior, faremos aqUi,
dentro de um sent.ido exp Lore tório, uma análise das possíveis opções p,a

ra uma reorientaç5o do desenvolvimento do setor ~grícola, que objetive

rur~is mais ~obres.
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.1.I N T R O D U ç I O

No Estado de são Paulo, o aflux0 de mão de obra para
o setor agrícola há muito deixou de representar um papel decisivo na
desenvolvimento do setor agrícola paulista. Se até a década de trin+
ta, o setor agrícola, mediante a expansão da cultura cafeeira apre-

-sentava uma demanda crescente de mao de obra, que pl'incipalmente a_o
pós a abolição da escravatura passou a ser satisfeita'pelo fluxa de
imigrantes europeus, (1) durante esta década inverte-se o sentido do
fluxo migratório,passando o setor agrícola a libérar mão de obra pa-
ra outros setores de atividade •.Portanto, se até quatro décadas pas-

•• sadas a mão de obra apresentava-se como um recurso escasso de produ-
ção, constituindo-se numa das condições básicas do desenvolvimentQ
do setor agríCOla de São Paulo, durante a década de trinta, frente à
reorganização da atividade econ~mica, o setor agrícOla ao invés de
manter a absorção crescente da H.O., passa a liberá-la, caracteriza,n
do o início de um processo migratório para fora desse set~r, que de-

'"nominamos de exodo rural.
Desconsiderando aqu í, a condição que contribuiu e as;

causas que provocaram o êxodo rural, já que serão tratados,posterioL
mente, o problema que se coloca é quando iniciou, e qual é a inten-
sidade que esse fluxo migratório tem assumido no decorrer do tempo •.

,A limi tação dos dados existentes torna arbitrário es-.
tabelecer-se o período exato em que, mediante um processo de inversão
na absorção de 11.0. pelo setor aerícola, tenha-se iniciado o:êxode r.!J.
rale Com base em argumentos teóricos que serão apresentados poster10À
mente, admite-se que esse processo tenha-se iniciado no decorrer da
década de trinta.

(1) - Desenvolvimento interno do Brasil e as Migrações internas para
são Paulo -,Uma análise his tórica - N.T.Berlinck e Daniel J.
Hogan - texto provisório - out/1972.,
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Neste capítulo, faz-se inicialmente uma tentativa em
"" .. ""dar uma noçao da Lnt ensLdr.de do exodo rural ocorrido em Sao Paulo ~,'

'A , , "o que , frente a inezistencia de dedos anteriores , so e posslvel
, a P(U t í r de 1948 • A seguir, fa-

remos wnn r~pida nn6lisG J:~smudanças inter-setoriais do empregQ em
relativa assumida pe-

,. , 4los diversos setores econorru.c os a pr:..rtí.r de 19 O , caracterizan_
,... " tAdo a influencia do exodo rur",l. lu t ambém a inexistencia dos

dados do Censo Demogr~fico do EstQdo de S30 Paulo de 1960, apre-
sentar-se-á corno uma 11'rn I l' "''''';0 d '".• v,_,-'sCt· ,u análise •.

2.1. Critérios

A estimativd ••do exodo rural foi calcUlada pela dif~
rença entre a populaçâo rur-rI esperada e a população rural existell
te no final do ano. A popul~ç50 rural esperada foi obtida ( em
função da população rural no iníc~Lo do ano e da taxa de cresc ímej;

1It, to natural da popu l.aç âo , no mesmo período , a partir da fórmula :.

PF' = Pio x (1 + a )11

onde :

PF' = Populaç50 rural Esperada no final do ano n

Pi = População rur af do início do ano n

n = Números de'anos = 1

a = Taxa de crescimento natural do ano.
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Dessa forma, entende-se que mesmo quando a populaçã~

rural for crescente, .. ,'ode ser caracter í zado o exodo rural .amedida
que o crescimento da populaç30 rural for inferior ao esperado.

Pelo conceito utilizado para definir população rural
( ) "" .... .1 ,incluem-se todos [~ru)osde pessoas que sao econom.í.c amarrt a depen
dentes do setor agríCOla. Segundo o Instituto de Economia Agrícola,
que fornece as estimDtivas da populaçffo rural (2) "Os grupos econ;-
micamente dependentes do setor agrícola incluem:

a. Os proprietários e seus dependentes que residem em
propriedades agrícolas,

í b. Trabalhadores residentes e seus dependentes
c. Os proprietários e seus familiares que residam em ci

dades,"mas que a atividade acrícola seja a principal fonte de renda.
" :d, Os traba l.hado res agr í coLas e seus dependentes que m.Q.

rem em cidades" (3).
Conforme escLsrece o I.E.A., as estimativas, sobre a

população rural foram calculadas utilizando-se como base, os dados
do Censo de 1950 e os do próprio Instituto, para o período de 1962-
69. Utilizando-se uma curva de tend~ncia, ajustou-se gràficamente
essas informaç~es, obtendo as estimntivas da população rural diretA
mente da curva ajustada. (4).

As taxas de crescimento naturnl foram calculadas a
partir das taxas de natc1idade e mortalidade para o interior do Es-
tado de são Paulo, publicadG.s pelo Departamento de Estatística do
Estado de são Paulo. Considerou-se que a população rural tivesse a
mesma taxa de crescimento naburaI que a população total do interiCl)r
do Estado de São Paulo. Esse pressuposto é perfeitamente questioná-

(1) - N~ste trabalho, os termos rUI'G.le agrícola são consideradCl)ssi
nonimos. A

(2) - O I.E.A. denomí.na a população economicamente dependente da agri
'" , -cu1tur~de pODulaçao agr~co1a.

(3) - Desenvolvimento da AgrIcultura Paulista - I.E.A. - 1972 - pag.109.
(4)- Ibidem - pag. 110/111.
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vel, porém, frente à inexistência de basES mais seguras, foi utili-
zado, aceitando-se que como uma aproximação, ele é válido.

2.2. Evolução do Âxodo Rural
De acordo com os dados do quadro I, nota-se que a P.2

pulação rural apresentou, a partir de 1948, uma diminuição em valo-
res relativos na participação da )opulação total. Enquanto em 19lJ.8
a população rural representava 43.,9% da população total, em 1969 es-
sa participação caía para a significa tiva taxa de 18,7%. Essa acen--
tuada diminuição tem numa de suas principais explicações (1), a 0-

Â • A ,correncia de um Lnt'enso exodo rur oI que apresentou nesse pez-Lodo u-
.•. .ma tendencla sempre crescente •

• Enquanto em 19ü8 a s&ída líquida de pessoas do setor
agríco·la era estimada em 20.000 pessoas, após um aumento gradativo,
atinge, a partir de 1965, níveis sempre superiores a 180.000 pessoas.

Observando o comportamento da população rural de S.
Paulo em valor absoluto, no períOdO 1948/69 constatamos 2 períodos
distintos:

o primeiro, entre 1948/59 apresentando a população ry
ral um aumen to lento, com taxa de c rescí.men to médio de 0,9% ao ano.

,.Assim, ainda que ocorresse uma transferencla líquida
de pessoas canalizadas para fora do setor agrícola paUlista, o desen-

~i volvimento da a[ricultura, propiciava um aumento da sua população e-

conômicamente dependente.
Em 1959, o nível da população rural, marca seu "pon-

to de virada "passando, a partir de 1959, a decrescer em valor absolu-
to, ap resentundo uma taxa média de decréscimo de 2% ao ano. Portanto,
neste períOdO, observa-se que a orientação no desenvolvimento do se-
.tor agrícola, r ovoLa corno teld·ência, urna Lnc apac í.d ado de manter a

N ••• J.. d í en t f'" Npopul.aç ao econoraa cament.e tepenc en "8, e como SE: essa .unç ao nao cou-

-r-..•.-----~-__=:o__.------- _
(1) As migraç5es inter-regionais, tambem contribuem para a diminui~,.. 1 d - 1 ~. -çao 1'eativa .3 PO)lÜ3~aO rura , a· med Ld a que _ nao se or1len-tarem p:ra o s0tor agrJ.cola.
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besse a ele (1), paSS3 a apresentar ~IC diminuiç50 da população rural
em valor .absoluto, fficdiu~t~ ~~~ int0~sn Atransferencia de pessoas pa-

"ra fora do setor 2tr~co1a.

~UADHO I - .sVGLD,-:J1G 1)0 ~XODO HURj~L NO ESTADO DE SAo PAULO~

I ANO POPULAÇãO PCl-'0L.~·~:;;'CFlJl<:1A; ;.7W ! TAX..~ DE PUPuLAÇlio ~X(}DO~ RD-hUrüL 1:0 R~_,FL1 ;:.U ' Ci:~~JC Il·:El\J R'l.-RAL E::lPETOfAL (I) FIE;1.L D", t ~.~. t:io 1.'0 DO i.n~:~HADA IW F'I RAL (11-1)(1)
ArJU I I

Dv ji.;O Hl\"H 1.)0 E;? r:A.1 DO AliO-(2) l'ADU (3) 11
1948 8.706 3.825 - 2,21 - -1949 8.921 3.890 3.825 2,24 3.910 201950 9.14.2 3.950 3.890 2,25 3.977 271951 I 9.4.37 4.010 3.950 2,25 4.039 291952 i 9.736 4.050 4.010 2,48 4.109 59.953 10.096 4.090 4.050 2,42 4.148 581954 10.453 4.125 h.090 2,58 4.195 701955 10.827 1~.135 4.125 2,49 4.228 931956 11.2°4 L/ .• ILI.O L~.135 2,41 4.235 951957 11.599 h.150 4.1LtO 2,59 4.•247 971958 12.016 4.125 4.150 2,57 4.257 1321959 12.449 4.110 4.125 2 60 4.232 122,
1960 12.901 4.080 LI.110 2,53 LJ.213 13319C1 13.359 I, 0'-0 ~.•080 2,50 4.•182 132...,.. ../

1962 13.838 4.000 4.050 2,1.13 4.• 148 1481963 14.340 3.925 4.000 2,31 4.092 1671964 14.873 3.850 3.925 2,46 4.022 1721965 15.396 3.750 3.850 2,LJ9 3.946 196
W966 15.925 3.650 3.750 2,16 3.831 1811967 16.l.+70 3.525 3.·650 2,04 3.724 1991968 16.962 3.400 3 C:2C: 2,06 3.598 198.J J

1969 17.525 3.275 3.400 1,87 3.464 1891970 17.862 - 3.275 - - -
-( ) (3) ." , te '.-,I- t' t' ,-,P' D . . IV d E '"1 - uepcr~~mGn'o as ~S~3-~S' ~ca - ~ - ~v~sao e /stQt~s-t í.c.. De:;;....J r Y';..tric.:,

(2)- I~stituto,de E~~nania Aerícola- SP- Como n52se faz refe-
r enc í.a a. epoca do ano que se refere a popu1aç~o rural, as e.Q.
t í.ma.t í ViJS for:_llii COi1S Lde radas como referentes. a. popü1~lC;iãoé~ex.i.~tente no final do ano.

1) - Conforme a s s í na La Celso ?urt(}do, o desempenho do setor a8rícó~a muL,
t;) s vezes tem sid.o élV:21Ü,uo l'E:1é} SU,'1 ·ct:.pocid::1de em responder a dema.n

-_._-_._---- ----_ •.._._"~.••..__ .•_ .._._---~--_._-~-----
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Essa acentuada diminuição da população econômicamen_
te dependente do setor agrícola, leva consequentemente a um aument~
da pressão exercida pela população sobre outros setores da economia.
À" medida .:'que' o setor agrícola mostra-se incapaz até mesmo de llla!l

ter constante sua população dependente, os fluxos migratórlos"a.mPã~
tos principalmente de indivíduos das classes mais pobres dOI campo,~.
11ados ao rápido aumento demográfico, aumentam ràpidamente a parcela·
da população que procura se.ligar a outros setores da econmmia para
s0breviver.

Não havendo um crescimento correspondente na absorção·
de M.O. em atividades produtivas por outros setores da economia -o

• livre j0go das forças de mercado. não assegura o equilíbrio entre a.
oferta e procura, -- essa população permanece
samparo econômico. Assim sendo, o êxodo rural

em uma condição de de-
;apenas transfere a s1-.

tuação de pobreza em que vivia essa população nas zonas rurais, para
as zonas urbanas.

3. ConsideraçÕes sobre a Eyolu~ão da Estrutura do Empre-
go no Estado de São Paulo - 1940 a 1970
Neste ítem f'a remos algumas considerações sobre a evo-

lução do emprego por setores da economia, que permitirá dar algumas
indicações quantitativas do pressuposto admitido sobre a existência

li do sub-emprego estrutural, que tende a agravar-se mediante a ocorrên
cia do êxodo rural.

o ~uadro 11 apresenta a distribuição da população atl
va de 10 anos e mais idade, ocupada nos diferentes ramos de ativida-
de ou inativa.A classe inativa compreende todos grupos de indivíduos,

(cont. pag. anterior - (1)) - da de produtos gerada pelo setor nio a-
gríCOla, p'ara cumprir seu pepel no processo de desenvolvimento econô-
mico. (Análise do }·iodelJBrasileiro - Ed, Civiliz. Bl1asileira _ 1972 _pag. 1121113).
Portnnto, coloca-se num segL1ndo plano, se es~e p~ocesso_estaria solu-
cionando ou agravando o problema da sub-util~zaçao da mao de obra, ou
mesmo, se estaria ou não melhorando o padrão de vida da população ru-ral.
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nâo diretamente empregados em atividades remuneradas quais sejam:. a-

tividades domÉsticas não r emuner-adas , pensionistas, aposentados, es~u-

d an t s s •••

~UADRO 11 - POPULAÇÃO ECCl~ClaCAHifl:NTE ATIVA DE 10 ANOS E l,tAIS IDADE T r- ••

POR SETOR DE ArI1IDADE (a) - EM HIL_.-· ESTADO DE S.,PAULO

S E T O R 1 9 4 O 1 9 5 O 1 9 7 O

Agricultura (b) 1.529 1.4L~9 1.302
Indústria ~51 846 2.004
Se rv iç.Q..ê.;.! 642 1.138 3.067
PQmérq~9 208 290 627
'rransp. comun. e aril1~
zen agem 129 197 351••• •

95 92 254Governo
Servicos Pessoais 210 554 1.347..
Outros - 5 488
Toto.l Ativo 2.622 3.L!.33 6.373
Inativos z, )04 5.256 6.9,61

TnrAL DE 10 ANOS E },LUS 5.136 6.689 13.334

F0NfE: Censo De~oEr~ficQ de 3;0 Paulo - 1940 - 1950 - 1970 ..•
a-. Os dado s do 0811S0 Dc;nJ2,ráfico de 1960, da população economicamen-

te a tLvo de 10 ,:1:1':)S e ma í s idade, por soto r de atividade para o
4'r"'''- ~ ':1_ :.t~, 1')-"1, .~ f· ";.., - l' '~l; '.'~rc.J-'>.J 1,·.<v,O \.!I.:: ;;;1_•. ) •. '~'-' ':), k1~ ..! .) •• .: •. !l )U.J ..••Cv.uOo;, •

. b. A nZo de o br a '. t í v. no. ""l'icu1turo. d ada ':>elo Censo Demogr~fico s.ão
sempre inferiores ~s estit!sticas do Cen~o Agrícola nesses 3 anos.)... j' A. ~
4S razoes pGr2 essa ~~vergenc~a pocem ser'
bl. DiferE.nç;~ de defini~50 ou dupla contagem ~o gens~ Agrícola, prill

c í.pa Lmen te, juan to aqueles pe_luenos propr~etarios que trabalham
em out.rc s :Z',,,;,zC::1d,'.sC,:)1110 as sr Lar Lado s , podendo ser por isso, du,=,,~_.
ol ame.i t;:; c on !:'-.Jcs
-, fb2. Paro 1970, ~s e~oc~s diferentes do ano ~m 1ue. oram realizadOs,., ~.,' 1·""" , 1o qlW, 0.ev lQO I'} S~,~O':::, l-:t&.Ü':J 0.0 E::iL1H'2tO -9.fl'l.CO a, .pode-se tero.b
tidó valores difere11tes.

b3. O·Censo .:~gríc'.)la inclue tazibéni pessoas ocupadas com menos de 10
anos.

Devemos ressaltar que us ar emos as estatísticas de ambas as fontes,PCJ.1s·:
nenhum dos dois censos oferece todos t í uos de dados que foram juÍgados
necessários. Porérii, tOij,j()U-Seo cu í.d.ido de não utilizar dados dessas
dua s J."'ontes ::.rr . "' ~.,] ~~ _.. "1"(" .·.fCL' ,t)o d. (; .....J . lo!.•.,:' ~.•.....• 1.'•.•: ~.' ',J \_ J.1 L. J .:J .•.•.••

do ·.,/uadro 11, é a rE.laç':o entre o empr ego a§;rícola e do emprego '~.".'
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- I 1 f ih 1nab-agrlCo a com a orça de traba o potencia •

Em 1940, 2 popu13ç3:0 ativa agrícola representava 29,0%

enquanto que 21% eram nbsorvidos pelos setores nia agrícolas, e cerca

de 49,5%, po r tcn to , pouco mcí,s da rnetade da população de mais de 10

anos,er8 inativa. Dez anos depois, a participaçio do emprego agrícGla-

baixa para 22%, 3 dos setores n80 E!erícolas aumenta a 29,5% e observa-

-se uma pequena r eduçâo no categoria de Lna tivos para 48,5%. A tendên
-

cia ao decr~scimo relativo do emprego agrícola acentuou-se nas duas

décados se gu í n te s , dando Lugar alue em 1970, este representasse ap~

nas 10% de tod a ~')opUl.:J,~30de maí s de 10 anos, en-juan tc o emprego em

outros setores, aumen tuv o pn r: 38,°7; e a c a t.e g o r í.a inativa absorvia

A diminuição do emprego no setor agrícola ocorreti nio

só em valores relDtivos como em véllores absolutos, mediante uma taxa

de decréscimo de 0,5~Z entre ljLtO/70. Enquanto que em 1940 o Censo D~

mogr6fico dav~ cu~o em atividade na agrícultura 1.529 mil pessoas de

10 anos e mais, em 1970 er,. registrCtdo nessa condição 1.449 mil, ()

que representiJ um decr~scimo de 227 mil. Assim, durante esse perí0do,

o desenvolvimento do setor ~erícola gerou uma dem3nda de m~o de obra

,•
inferior QS libereções dn força de t r a 0:-::11-10em certas atividades a-

gríco las (1), r'e su l.t ando numa d í.raí.nu í ç 80 (1a. força de trabalho em va •. _

lar abs oLu to , 'lu E: a c r'e sc í.d» do crescimento natural da mão de obra 1'.11

r81, era t r an sf'er-Ld a p:: r a fo r c d é) setor c crícola, ou pe rmanec ia den-

tro desse setor, na cD:~-~orL'~ c1e"iü:~~ivos"(2).

·_---_._---_._----------------
- As transformnc5es n28 atividades produtivas n50 se processam de
forma uniforme ~ar2 todo setor agrícola. Pode ocorrer simultanea-
mente um aurnent;o n.'! denL'.ndn de t r a orLr.o em certa rerüão ou ativi-
dr:de,tenluant.o em ou t ru rCLi2'o ou ~l tivid'::de processa'::se uma dimi-_
nu Lçao da ~o1'28. de t rr. b;'lI:0 empTet:3da.• .Assim, mediante um proces-
so de amp l í açâo de fr,;nt(;lr:~s, gercj.-se um aumento da demanda por
t r aba l ho ne s sa s re.::;.iões nov-.s 'lue pi)de ocorrer pnralelamente a u-

.... - f "t' 1" ..... l' dma r eduç áo ClU:':HÇ8 oe . I',:·ÇY:. ll0 e:~-l re[.loes ~e ria s , provoca o, por
exenro l o '0:11' un or o c e s s o de 1"8(',":'1" z.rcao "I"I'lcola.'1. 1 v , .;. '- • L .t •... •.....•...•>.J ~ 1. ,- '_,L • .L.. • ..J _J :5 1__ .•. '.r L.,. c.;. •

- O tX'<J1'J:;lL:. do r :je~:c::-~~n'C: '-'dD -!,ode oc rmune ce r rie s to c cnd í.cjio den-, .... - - -
t ro Õ") se tor ·-'.c1'·I(·,ol·· ;\CJ)"'·.r"·l to 1'" c',-f-ic""'ori·,"in"tivostl ano í andot:..~...:~ .~"_\.--~:-~"'? ....'-.1, •. ~;_u., l:-;:~.. ,..,~~.:~;t.-~i . ~--. -# U.: '},_,~ ••.• ' pV . .!. L. .--se ri.ncnc e i r ..men co no s IlLC:-l:·uIOS u c .! J.(L~J.llcl jue t i-abal ham,
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Frente à incapacidade do setor agrícola em gerar em-
prego, o crescimento naturol da força de trabalho,somad@ ~ libera~
ç50 da m~o de obra acrícola, deveria encontrar um acr6scimo 'corres~"
ponden te na capac í dade de <.:bsGrç5oem a t í.vLdad es plenamente produti
vas de outros setores d~ economia. A medida que 1 as oportunida-
d ades de emprego em a t í vLdadc s p Leriamen t.eprodutivas não fossem su-
ficientes para ~tender ~ oferta de trabalho, parte desta seria força

él deslocar-se pare: ".t í v í.dnde s de baixa produtividade e escassamejj
te renumer~dJs, lue implicaria em distorç5es maiores na estrutura de
emprego (1).

Caberia ao setor industrial (2) e a algumas categorias
do setor de ss rví.ços - transportes, comunicações e algumas sub-catg

garias do com~rcio por sua [ü ta produtividade, a maior r espons abj,
N _ Álidade na absorçao da mao de obra. Esse setor dinamico, por assim dl'

zer, seria o regulador do mercado de trabalho. 1(- medida que a

grande massa t r-abuLhado ra não fosse absorvida nessas at í.v í.dade s de a1
ta produ tividade, o s trab<.:!111a<:1ore5tender Lr.m a empr ega r-cse em ocupa-.

ções de baixa produtividade, aceitando níveis baixos de remuneraçio ,
(que por SUQ vez, estabeleceria os níveis salariais d@ setor dinâmi-·
co) ou f'Lc ar-Lam desernpret?,r::!dos.

Durante o período de 1940/70,a população com mais de
li 10 anos de idade aumentou em 8.148 mil, enquanto a populaç§o ativa

rural diminuiu em 227 mil pessoas. Portanto, nesse período 8.373 re-
·presenta o incremento da oferta de mão de obra para ser absorvida em
outros setores da economia.

o emprego industrial, ainda que crescendo a uma taxa

<4,5%), portanto,superior ao crescimento da Il'\ãode obra (3,5%), abso.I,
I

.veu nesse período apenas 18,5% do incremento da força de trabalhO. o

~ub-emprego, Um problema estrutural V~rios - Editora Vozes
1970 - pag. 23.Exc1uem~se as indústrias artesanais e caseiras.



que ~ explicado pela baixa purticipoç50 do emprego no setor indus-'
trial. Portanto, -mesmo apresent.andouma taxa de crescimento méd í a,

a absorçgo de M.O. em valores absolutos no setor industrial~ .~ bai
"'-# ,.... , !'xa em releçao @ oferta total de M.O. Nota-se da~, que a caracter~~

tica mais Lmportant.eapresen tr.d a pela evolução da ocupação em Sãs
Paulo, é a e l.evada. percentagem do incremento da força de trabalhQ
absorvida pelo setor de serviços ou na categoria "inativos". Enqua,n
to o setor de serviços absorveu ncsse l)erío0.0 30% do incremento de
mão de ebra, para cat.egorLa "Lnat í vos", eram canalizados 52,5% desse
incremento.

f '. - -Port'~ntQ, rente a llberaçao de mao de obra do setor
" , . 1 I" :J .,. dagrí.coLa e a Lncapac í.d';'de 1'8.;' ci.v« oe cri açac e empregos do setor

industrial, a mão de obra tem sido canalizada para o setor de servi-
ços e dentro deste,para ocupaçSes de baixa produtividade e modestas
remunerações. Assim, dentro do setor de serviços,os ítens que res-
pondem pelo maior grau de ocupação (42% da mão de obra ativa) e que
absorveram ma í or parceLa do incremento de mão de obra (19,5%), são
os denominados serviços pessoais, e outros. Por outro lado, a alta
participação da categoria tlinativos", mantida estável: em torno de
50% nas últimas tres déc2das,frente a uma àbso:r;-çãbde 5?,5Jbdo incr~
menta de M.O., parece indicar que,al~rn do desequilíbrio setorial de
emprego, éxistem sérios problemas na força de trabalho empregável(l).
Deve-se acentuar, contudo, que conclusões desse tipo estão sujeitas
à investigações mais profund8s, principalmente qUanto às possíveis
melhoras naS oportunidades de educaçffo.

(1) - Vide "ChejvlaR. Spindel - Disponibilidade e Aproveitamento dos
Recursos Humanos do Estado de são Paulo e da Região iVietropoli-
tana". - 1973 - caderno 15 - CEBRAP.
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ANlLISE DE UMA CONDIÇlo CONTRIBUiNTE
E DAS CAUSAS DETERMINANTES DO ~XODO

RURAL
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1. ESTHlj'.cü1~;!. AGRÁHlfi. : UHA CONDIÇãO CON'rRIBu1NTE

N50 pretendemos neste t6pico, abordar detalhadamente
a estrutura agr~ria de São Paulo, mas apenas nos r~ferir a alguns
aspectos que a tornam condiç50 contribuinte para a ocorr~ncia do ~_
xodo rural. Inicialmente, faremos um breve hist6~ico da estrutura .ã

, . B ,.. . , Igrar1a do rasil e de Sao Paulo, p01s e a1 que devemos procurar as
causas para o regime de posse da terra existente; a seguir, analisa-
remos a estruturaapr~ria paulist8 nas ~ltimas d6cada~, relacionan-
do-a com a distribuiç50 ocupélcionéllda mão de obra rural dela deco.r,
rente e a partir daí, pr-ocur aremos mostrar a relação existente en_·

t ' . ", 1.t tre a.estru ur a agrari.a e o eXOQO r ura •

1.1 Oripana Hist6ricas da Estrutura Agrária
Um r~pido retrospecto na hist6ria da agricultura bra~:

sileira, mos tra que ainda Que se tenham' à Iterado.no tempo,seus. c í.ol.es

de produção, segundo alguns poucos produtos agrícolas, que tinham nQ
mercado externo a vari~vel determinante de sua expansão (que refle-
tia não s6 .0 ritmo de crescimento da economia, como também, em fun,
ção de fatores hist6ricos geogr~ficos, a expansão ou retração de sy

as economias regionais), ela manteve na base do que se convencionou
chamar de modêlo pr Lmár Lo-iexpo rtador, uma estrutura agrária onde os

_1 latifúndios sempre se apresentaram como á forma básica de cons titui;...
~

ção de propriedade. Porém, os la t í rúno í.es não se cons t í tui.ram na úni
ca forma de ocupaç50 d3s terrcs. Os minif6ndios, principalmente na
primeira metade do século XIX, ganhar3tn importância e firmaram-se na

constituiç5o de estrutura 3gr6ria brasileira. Durante esse períOdO,
conforme assinala (1) Guimt?rãç:,s"Desafiando ~ poder das grandes 011

garquias , ~.agrar1tl.S,multiplicavam-se as posses, e co~ elas, ganhava
largas dimensões e consistência, a classe dos pequenos cultivadores".

(1) - A. P. Guimar~es - Quatro S6culos de Latifdndio - Editora Paz e
Terra - 1965 - pag. 118.
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.Contudo, como Gxplica (1) Vinhas de Queiróz "Em 1850,

d ' , , ~ "esse processo - que leva o 9.S ú It írnas c onsequenc i.as tornaria o Bra-
sil um país de estruturo ':'sr:5riamui to diversa da atual _ foi dr~s-
ticamente interrompido e assistimos aí wna nítida OPÇã0 da classe que
usufruia 0 poder pOlítico : podemos denominar essa derradeira etapa
do Império a da consolidaç2o da gri3nde propried~de rural ou do sis--
tema de pl.ant.atí ons ••• 11. E assim as sen tado sobre uma estrutura agrá-
ria baseada sobre o comr.Lcx o lo.t í f'únd.í.o-mí.nã rúnd í.o , cons titu íu-ae -..um

sistema produtivo onde setores modernos, orientados para a exporta-
ç~o coexistiria~ com·economias de subsit~ncia.

Inicütlmente os Lat í í'únd í os consti tuiram-se na forma
mais eficiente de (Jrf,~t1Ízarum sistema produtivo orientado para fOl:
necer alguns poucos produtos, (açucor, tabaco, etc.) para a metr6pole •.
A escassez de m~o de obra local, os altos custos em transferi-la da

I

Europa, além da. escassez da oferta de mão de Gbra que havia em Portu-
Eul, impunham a grande propried2de como o meio mais vi~vel de ocupa-
ção das extensas áreas :lue lhe pertencia (2). Além disso, e sobre-
tudo, existia UiT.t2forte pr essâo política de outras nações européias
que se interessavam peles tt::rr.?s,o Tue colocava Portugal frente à

" - 1 1" d'" ""d í.t ....ne cessí.dade de OCU1)E:C;~:!.o (c!. CO_ oru a .e IOrmQ r ap i a, s i t uaç ao em que
1 t í.f d- ( '. , )o a~l un lO ~C2pltanlrs

vel de ocupac âo (3).

O minifúndIo, por sua vez, tem suas origens segund(l)é-
poca e/ou região, pro voccdas por diferentes causas, porém quase sem-
pre lignda ao tipo de propriedade dominante, oU'seja, os latif6ndios.
Surgem, como SE viu, de for~a definitivo na estrutura agr~ria brasilei
r a, rundamentc.ãment.e , na primeira metade do século XIX. Sno resul'tan--
tas, ou da ocupação (1;_15 gr.mde s treas de terra que permaneciam inexpl,2,

-------------------------------------- M. Vinhas de ~uGir6z - Notes Sobre o Processo de MOdernização no
Brasil - i3e~Ji..U"tD de Rcví.sta do Instituto de Ciencias Sociais da U-
niversidade~Federal do Rio de J~neiro - 1967 - pag. 139.
- Celso Furtado - Formaç~o Economica do Bràsi1 - Cia. Ed. Nacional _
- 1971 - pag. 12 e 13.
- Caio Prsdo Jr. - Hist6ria Econ5mica do Brasil - Ed. Brasiliense _
- 1970 - pag. 31 e 32.
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radas; ou daquelas que os latifundiários abandonavam depois de terem
exaurido seus solos; ou como resultantes de alterações no modo de
produção, principalmente após a abolição da escravatura, quando se..~.
tornaram convenientes por representarem um atrativo ã mão de obra 1- -
migrante, necessária às grandes fazendas (1).

Esse tipo de estrutura agrária, herdada dos séculos
passados existe ainda hoje, de maneira relativamente uniforme em to-
do o Brasil, ainda que se possa ,discutir a maior ou.menor intensida-
de em certas regiões ou quanto às tendências que se'.teriam verifica_
do no decorrer do tempo, no sentido de uma maior atomização na pos- .
se da terra.

Acompanhando o quadro geral espelhado pelo Brasil, no
Estado de São Paulo, o complexo latifúndio-minifúndio sempre esteve'
presente. Os latifúndios remontam aos tempos das grandes fazendas
de cana de açúcar, e posteriormente de .café, em meados do século XIX,

"época em que São Pa~lo começa a tornar-se o centro econ5mico de maior
\

expressão econômica do país - levado pela alta cotação do café no
mercado externo. Os minifúndios tem suas principais origens li~adas
à vicissitude da monocultura de exportação. O abandono das terras.can
sadas, imprest~veis à lavoura, e as sucessivas crises do caf~proYo-

, caram uma relativa desintegração dos latifúndios no sentido de outros
tipos de propriedades, particularmente os minifundios (2).

Essa estrutura agrária, fundamentada sobre o comp l.exo
latifúndio-minifúndio, cuja origem histórica sumàriamente descreve-
mos, e que, como veremos, ainda hoje existe no Estado de S;o Paulo,.
manteve um deseqUilíbrio não só quanto à dist:I'ibuição.de posse~da

(1) - Caio Prado Júnior - op. cit. - pag. 250 e 251
(2) - Ibidem - pag. 250 e 251.
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terra entre proprietários e trabalhadores, como também em relação
à distribuição ocupacional ( relação Terra/Homem ) nos diferentes
tipos de propriedade • A partir da constatação desse desequilí-
brio -- assunto que trataremos a seguir -- ,e que formularemos ,
posteriormente , nossa primeira hipótese onde admitimos ter a es~
trutura agrária atuado como condição contribuinte para ocorrência

••do exodo rural.
E t A'·1.2. stru ura grarla e pistribui~ão Ocupacional
da Mão de Obra

Para classificação das propriedades agrícolas de
~ São Paulo, utilizaremos um cri tério adicional que é o número de

pessoas.ocupadas ou que pode ser ocupada, pressupondo, portanto,
existir uma íntima relação entre as condições físicas da proprie-
dade e a população ocupada ou que pode ser ocupada.

Utilizaremos esse critério, pois ele permi tirá não,··
$6 mostrar a rigidez da estrutura agrária, como ta~bém tirar al-
~umas conclusões quanto à situação sócio-econômica da população
rural ativa, dentro dos diferentes tipos de propriedade.

Utilizando-se desse cri t.ér í.o , a classificação teór.!
caé' a seguinte (1) •

MinifúndiQ: Propriedades agrícolas de tamanho inad~
quado para dar emprego .í ntegraL, dentro dos níveis tecnológicos vi

gentes e.de recursos, para duas pessoas durante o ano inteiro.
Propriedade~ agrícolas do tipo familiar: Proprieda-

des agrícolas que dão emprego integral para 2 a 4 pessoas,presumin
do-se que a maior parte do trabalho"é r eaLí.zad a por membros da raní,!; .

lia.
Propriedades agrícQlas mul'ti-familiares:, Ou de tama-c.

nho médio: propriedade agricola suficientemente grande para dar em-
prego integral para 4 a 12 pessoas.
(1) - Esse critério foi utilizado no estudo do CIDA-FAO - "Posse e Uso

da Terra e Desenvolvimento Sócio-Econômico do Setor Agrícola - Br~
sí.I'' (Washin~ton - 1966 - pag , 137).
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Latif~ndios: Propriedades agrícolas multi-familiares~
que dão emprego a mais de 21 pessoas.

Pert ant.o , cons í dera-se que ia unidade de propriedade
b~sica ~ a familiar, 1ue tem capacidade de permitir a ocupação ple-
na da unidade básica .de trabaIho agrícola que é uma família, de 2:
- trabalhadores, incluindo o chefe de família (1). O termo ocupação
plena é utilizado a1ui em um sentido amplo, significando que é a
quantidade de trabalho de tempo integral que proporciona uma renda

adequada para suprir os trabalhadores com suficiente alimentação r

alojamento, vestuário e alguma poupança (2).
A partir dessa classificação teórica, a transposição

para a determinação das classes, pelo ~ritério de ~rea (hectare )
foi feita utilizando-~e os dados agregados dos censOs de 1940 ,

(1) - Deve-se observar que a classificação baseia-se em uma família
rural de 2-4 elementos ativos e não no tamanho médio da família·
rural~Assinala-se que o objetivo é determinar o tamanho(em hal
das propriedades familiares, ou seja, aquelas onde existe empr~ .,
go integral, sendo a maior parte do trabalho realizado nor mem
bros da família. E' provável lue o tamanho m~dié da família ru-
ral seja superior a 2 - 4 elementos ativos, por-ém o critério
não procura determinar a área necessária para o trabalho inte-
gral de uma família do tamanho médio. Se assim :Rraceder, encoll
traria um tipo de propriedade básico maí.or , porém, que não atell
de o pressuposto da definição de que a maior parte do trabalho :.~
nessa,propriedade seja realizado pqr membr~s da família do pro-
prietario •.Os dados dos quadros ][lI,IV e V evidenciam esse f§.
to•.

(2) _ O termo ocupa~ão plena, utilizado no significado acima para r~
tratar'a situaçao dos trabalhadores nas propriedades familiares,
não implica em dizer que os trabalhadores que não trabalham em
tempo integral como se supõe, que ocorra nos minif6ndios , não
tenham uma renda suficiente para alimentação, alojamento e ves-
tuário; o que supomos ..é que a propriedade·farniliar , permiti~
do trabalho em tempo integral aos trabalhadores, proporcionara
a esses uma renda superior àquela obtida nos mini'undios. Nes-
ses, a renda, apesar de suficiente para a sUbsistencia, é bai- .
x~, o que coloca os trabalhadores em situação dê grande depen-
dencia econômica das oscilações dos preços deNmercado (quande
participam desses) ou das variações na produçao& No sent~do que
utilizamos o termo acima, queremos dizer que essa dependencia
é bem menor nas propriedades familiares, pois sendo· a renda G~
tida pelos trabalhadores superior, esses desfrutam de uma se-
gurança que não usufruem os trabalhadores dos minifúndios.
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1950, 1960, 1970. 'l'omou-seem todas sub-classes (em ha ) dada pelo ce.nr':')
so,a popu13çãü ativa;dividindo-a. pelo número de estabelecimentos,ách6u-
~se a quantidade m~dia de pessoas dada como. em atividade em cada
uma dessas sub-class0s. A partir daí, determinou-se a classe (mini-
fúndio, prop. familiar" prop , multifamiliar, latifúndio) segundo o
pessoal ocupado, que cada sub-classe (em hectares) do censo se enqu,a.
draria.

Dentro desse crit~rio, achou-se os limites de classe
em hectares, para cada tipo de propriedade, assim como a população
ativa m~dia para cada classe. Esses resultados são apresentados nG
Quadro 111
QUADRO 111 Limites de classe e ocupação média de acordo com os dados

dos censos agríCOlas do Estado de são Paulo de 1940
1950 1960 1910 •

TIPO DE CLASSE OCUPAÇÃO HtDIAi
PROPRIEDADE (ha)

(1) 191+0 1950 1960 1910
Hinifúndio O - 5 2,3 2,1 2,4 2,6
Prop.faniiliar 5 - 20 3,5 3,3 3,6 3,5
Prop. T. médio 20 - 200 7,1 6,7 6 4,8
-Latifúndio + 200 39,6 31+ 29,7 16,6

- Conforme observam os autores dessa classificação(Relatório dá· OIDA
Cap.III), todos limites de classe são uma estimativa criteriosa cal.
culada com base nos dados agregados do CENSO, seguida· por inquérito
de campo, em alguns municípios selecionados, para checar os limites
de classe obtidos através de cálculos.
Assim procedendo est.:1beleceu-se como limite de classe para omin1:fún
dio (0-5 ha). por~m comO o Censo não assinala se os trabalh~dorea
agrfcolas estão empregados em tempo parcial ou integral, supo-cse.ique 'I

q"regimede trabalho seja· p~rcial. A solução para'determinação eXA
ta seria um levantamento de ambito estadual, para se obter as áreas
necessárias para empregar, nas ~ondições vigentes !:!are~ião, o nÚ-
mero de trabalhadoresestabelec~dos na classificaçao teorica. Tal
procedimento é para nós inviável e acreditamos desnecessário tendo
em vista as pretens5es do presente trabalho. .
Por esse motivo, ressaltamos que ~ possível que determinadas propri~
dades consideradas minifúndi2, dependendo do tipo de cultura ou ,ex-
plorac;o(P.ex.avicultura)~deem émprego ém .tempO inte~ral a 2 ou~ma15

pessoas .,Poroutro lado, é p['o1láv.e1 que' em certas' regiões ia·ár~a,-,n~ç~.a.
sária, para dar emprego integral a 2,péssoás,sejá maior"que Q:.limite;
inferior(5ha)considerado para propriedade farniliar.Porém,acredi~àrnos
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Utilizando-se essa classificaçio, a estrutura agr~-
ria de 850 Paulo, segundo os dados dos c~nsos Agro-Pecu~riQs de 194~,

,.1950, 1960, 1970, .e apresentada" no Quadro IV.
QUADRO IV : Importância Rel.at íva d6s'Hinifúndios, das Prop , Fami1tares"
das Prop·•.Médias e dos Latifúndios 'no Est •.S.Pau10-1940-1950-1960-1970 ••'-

PROPORÇÃO DE EdTABELECI ~'IENTOS PROPORÇão DE TERRA
1940 1950 1960 .1970 1940 1950 1960 1970

l-1inifúndio 19,2 14,7 27,1 22,3 0,9 O 6 . 1,6 1,1, ,
Prop.familiar 32,1 33,2 35,6 37,2 5,3 4,5 6,4 6,6
Prap.T.médio 42,7 WI.,6 31,9 34,9 33,2 30,8 30,9 32,7
Latifúndio 6 7,5 5,4 5,6 60,6 64,1 61,1 59,6
T O T A L 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% . 100%

l2ortanto, o fato de que a estrutura agrária n~(l)se alJ-
, A,terou fundamentalmente nas ultimas tres decadas torna-se evidente· nos

dados apresentados no Quadro ~V.
Pode-se observar que:o minifdndio em todos os anos a_o

presenta uma grande participação quanto ao número de estabelecimentos,
por ém ocupa: . uma parte extremamente pequena em relação à ~rea ocup.â
da.

Na outra ponta os latifúndios, que ocupam nas últimas
quatro décadas, em média 60% da área, apresentam-se distribuídos em

•• aproximadamente 6% dos estabelecimentos, mostrando que durante esse p~
ríodo o latifÚndio continuou sendo o tipo de propriedade mGnopolizadG-
ra das terras.

Não estenderemos a análise por acharmos desnecess~ia,
j~ que dos dados apresentados no ·.1uadroIV, por sí só, evidenciam a
forma desigual de .distribuiçZo de terras e sua rigidez no tempo.

(cont , da pag , a.nterior - (1)) quejcomo média., esse limite (5 ha ) refl~
te as condiç5es de emprego propostas. Essas observaç5es sio válidas
também para os limites de classe dos outros ~ tipos de propriedades y
tilizados na classificação.
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Passemos agora ao segundo aspecto que nos interessa, ou
seja, a distribuição ocupacional da M.O., existente dentro da estrutu-
ra agrária (Quadros Va, b, c).
QUADRO Va - Distribuição dos Trabalhadores Ag~ícolaspor~lpo de Esta~

bel.ecí.merrto - Estado de São Paulo - 1940.
;

~IPO DE ES'l'A- NQ DE ESTll MÃO DE OBRA (NQ DE T~B. AGR!COLAS)
IBELECIMEN'l'O BELECIMEN- T O T A L PROD.E MEMBROS CON'rRATADOS

'1'OS DA FAM1LIA

Minifúndios 48.)2) 112.395 104.431 1.964 .

Tipo familiar 80.912 271.226 2230150 48.016
Tipo ~édio 107.884 763.829 344.923 418.906
Latifúndios 15.077 597.4ti6 42.618 .554.868

.T O T A L 252.458 ~.744.936 715.122 1.029.814

FONTE: Censo A~ríco1a de são Paulo de 1940 1950'- 1960 - 1910
Obs.: Não se inclui 94.33ti trab. temp. por não estar discriminado a

ocupação por classe em ha.
QUADRO Vb _ Distribuição dos Trabalhadores Agrícolas por T,ipo de Esta-.. ' .. ~ .

belecimento - Estado de são Paulo - 1950•

TIPO DE ESTA- NQ DE ESTA MIO DE OBRA ( N~ DE 'l'RAB.AGRICOLAS)
BELECIMEN'tO BELECIMEN- T O T A L PROD.E MEMBROS CONTRATADOS

DA FAM!LIA . r

.TOS
Minifúndios 32.57t:S (1) 69.216 63.227 5.9ts9

r

Tipo familiar 73.491 240.836 193.765 47.071
Tipo médio 9tl.tl61 65ts.024 306.255 351.169
Latifúndios 16.591 563.582 44.050 519.532

T O T A L 221.521 1.531.658 6°7.297 924.361

FONTE: Censo A~rícola de São Paulo de 1940 - 1950 - 1960 - 1970

.•.A diminuição em aproximadamente 38% da população ativa existente
nos minif~ndios em relação iquela ex1stente em 1940 • explicada pelo
fato de que na década de 40 muitos municípios recadastraram as zonas
urbanas, ampliando-as. Como consequ;ncia, parte das propriedades li-
mítrofes das zonas urbanas, na maiqria minifundios, ·g,ueno Censo !-'
~rícola de 1940 eram~onsideradas como p~rtencentes as~zonas rurais,
passaram a pertencer as zonas urbanas, nao sendo computadas no Censo
A~rícola de 1950.0bserv~-se daí, queNna c~asse minifund;os,hou~e ·não
apenas uma ~rande reduçao na populaçao at1va, como tambem no numero
de propriedades (32%). .

t - - - -t-9 - - - tttp-- "-- - - - - - - . -, -_. _
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QUADRO Vc "!!' Distribuição dos Traba1hadore,s Agrícolas por 1\1po de E.a:
tiabe Lecãmento - Estado de são Paulo - 1960.

TIPO DE ESTAB]; N~ DE ESTA- MÃO DE OBRA (N~ DE TRAB~ AGRíCOLAS)
LECIMENTO BELECIMEN- PHOD.E Mii,MBROS

TOS T O T A L DA FAJvllLIA CONTRATADOS

'1inifúndios 86.001 207.118' 185.402 21.716
Tipo familiar l13~ü91 403.861 321.440 82.421
Tipo médio 101.,284 611.161 286.241 325.520

, " 16.991 504.531 46.019· 458.,338Latifundio

T O T A L ":'317.361- 1,~721;?-83 839.108 .881.995.
FONTE: Censo Agrícola de São Paulo de 1940 - 1950 - 1960 - 1970

Por tanto , essa estrutura agrária que 'semanteve inall-'
terada .marca decisivamente a Estrutura sócio-econômica do campe , qU"
como mos tram; os .dados dos quadros acima, apresenta como al.guaae de
suas principais carActerísticas permanentes:

_A manutenção'.de grande parte da população rura] que,
,sem acesso a posse de terra, conta portanto, apenas com sua ~orça de

trabalho como fator de produção e meio de subsist~ncia.
_ Mantém uma pequena classe de proprietários de·lá;~.fÚI1

dias que" controlam não só a maior parte da terra, como grande parte
da população rural em um status subservient~, sob formas de relações de
de trabalho diversas (1).

(1) _ EI bem verdade que apesar da linearidade da situação sócio-eco~
mica do campo, as relações de trabalho estabelecidas entre as cl~
ses dominantes e domí.nadas , neC9 sempre foram as mesmas.Entre 0S c,2
10n.s eurogeus que no fim do seculo passado, durante o auge do ci-
clo de café~eram motivados a imi&,rarem..'Por promessas -de....uma ,situa.-
ção vantajosa, que na realidade so exi$tiam como promessas, at~ os
hoje chamados de "boia-fria" ou volante, ou seja,os trabalhadores;
.,rurais residentes em zonas ur-bcnasí cujo número vem crescendo rápi
damente nos últimos anos~,muitas formas de relações de tra'9alho csú'
mo arrendamento,.a par ceraa, o contrato permanente e temporario,etc.,
coexistiram e me~mo foram predominantes.P2rém ainda que se t~nh~
alte!:odo a relaçao de trabalhO? o mesmo naa ocorreu em relaç~o a s1
tuaçao de pobreza que câracterJ.za a classe. Nem mesmo a tendencia
pt;ra o assalariamento ~erí701a tem le"adoà me~hores cop,dições deVJ.da.ao trabalhF.idor,suger~~a por alguns autores, que veem nessa
transformação, urna das tendencias nO sentido de uma agricultura '
mais capitalista e uma forma mais evoluída de relação de trabalho.



_ Manutenção de ~rande parte dos proprietários, ()s
chamados camponeses pobres, com áreas de terra 'insuficientes para u,t!:
li~ã~em . a força de trabalho pr6pria e da família (1), obtendo nes-
sas condições, uma renda tão baixa quanto os menores salários (2).

1.3. Estrutura Agrária e o mxodo Rural em são Paulo
Nessas circunstâncias, passa a existir no Estado"de

São Paulo (e também no Brasil), não só um desequilíbrio quanto à
distribuição de terras entre proprietários e trabalhadores, como
també~ na distribuição da população rural em relação à terra que 0-

cupa •,. A partir dessa constatação é que formularemos nossa
hí.pó te se

A estrutura agrária, 1medida· ~ue. manteve : ~ran-
de parte da população ativa , como contratada, ao lado de um peque-
no número de proprietários que controlam não só a maior parte da tex
ra, como dos trabalhadores assalariados ; assim como uma alta densi ,~,
dade ocupacional nos minifundios , atuou como condição contribuinte
para a ocorr~ncia do ~xodo rural • E' o que procuraremos mostrar
a seguir, analisando os dados dos quadros Va, Vb, Vc.

Primeiramente, analisaremos a situação dos trabalha- .
t dores assalariados dentro do setor agrícola, mostrando a seguir, o

alto poder de decisão que os proprietários das propriedades médias e

(1) - Conforme consideramos anteriormente, é possível que parte dos mi-
nifJndios, dependendo do tipo de exploração ,permi ba.. emprego em
tempo integral a 2 ou mais p~ssoas. Se a família dq produtor nlo
for sufic!ente para atender as necessidades de mão de obra, fatal
mente serao contratados trabalhadores assalariados. Isso explica-
ria ~ exist;ncia de trabalhadores cOntratados nesse tipo de pro-
priedade. Nota •..se, 'P'?rém,.qi:lea ,participâ9ão. desses.:na. p~pul.~çã,o.::-.l.
tiva existente nos mJ.nifundJ.ose de aproxl.madamente 10%, o que mo,l
tra ser pequeno o número destas propriedades que utilizam trallalho
de terceiros, não invalidando portanto, o pressuposto, de uma situ,a
ção~de sub-emprego, q,Ue se admite existir neste tipo de propried!!de •..

(2) ;..Celso Furtado - Análise do Hode Lo Brasileiro - Civ.· Brasileira ''!''

1972 - pag. 115.



dos latifúndios tem sobre a permanência dos assalariados dentro de~
se setor • Depois, procuraremos analisar a situação existente nos
minifúndios, onde exí~uas ~reas de terra mantém uma alta concentra-
ção de trabalhadores sub-empregados. Finalmente, analisaremos também
a situação das propriedades familiares, como possível condicionante

Ado exodo rural.
Das 1.744.936 e 1~53l.658 pessoas, dadas como em

atividade na agricultura paulista em 1940 e 1950 respectivament~ ,
aproximadamente 60% (Quadros Va, b ler am constiú.iidoà:·por pessoa1con-

,tratado que, sem acesso a posse de terra, caracterizava~seJ, como.
.já dissemos, por possuir apenas sua força de trabalho como fator. de

produção, com a venda da qual estabelecia o vínculo com a propried,ã
de a~rícola.

Quaisquer alterações na organização da produção ,q~e,::~r~
sul tassem. na d Imí.nu í.çao das necessidades de mão de obra na propri~
dade, levariam ao rompimento do vínculo entre o homem e a proprie-
dade, e consequentemente, entre o homem e o lugar, obrigando-o a
procurar novas oportunidades de trabalho. Se essas modificações na

Aorganização da produção, passassem a se apresentar como tendencia do
setor agrícola,acarretariam uma liberação constante de mão de obra'
desse setor, dada a alta porcentagem de trabalhador~s sem acesso A
posse de terra.

Se observarmos mais de perto os dados, notamos que,
do total de trabalhadores contratados em 1940 e 1950, aproximadamen
te 95% estavam vinculados às propriedades do tipO médio e aos lati-
rtfndios, o que, considerando-se o baixo poder de barganha e deor&ã
nização que caracteriza essa classe subserviente, pode-se concluir

~ , , ..que a sua permanencia no setor agr1cola depende bas1camente das de-
cisões tomadas no âmbito desses dois t1pos de propriedade, pela cla~
se proprietária.
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Nessas propriedades, as decisões sao orientadas se-
~undo o objetivo "maximização dos lucros". Novas práticas são ado-
tadas à medida que proporcionam' llinareceita marginal superior ao
custo marginal decorrente, já que do ponto de vista empresarial, e~
se é o compor:tarnento racional do proprietário.Assim,os possíveis e-
feitos das decisoes,sobre a liberação de mão de obra,são para o pr.Q.
prietário, irrelevantes,já que inexistem vínculos que blo~ueiem o
desemprego da força de trabalho, pois aí predomina o trabalho assa-
lariado.

Tendo-se em conta que o poder de decisão é decorrente
• da posse da terr~,poderíamos dizer que a estrutura agrária atuar~a~~c.Q.,

mo condição permanente para a ocorrência dos fluxos migratórios, ;à
medida ,'q'lleas decisões nesses dois tipos de propriedades,tossem .
orientadas para uma liberação da mão de obra ocupada.

Os efeitos da orientação das decis5es nessas proprie-
dades, no que se refere à liberação de mão de obra do setor agríeola,pg,,
dem ser ,avaliados através de uma rápida análise da relação ferra/Ho-'
mem,existente nos latifúndios e propriedades médias no deeorrer do

tempo.
No período entre 1950/1970, observou*se um aumento da

relação Terrafliomem de B,9 (1950) para 9,tl (1960) nas propriedades
médias e de 21,6 (1950) para 23,4 (1960) nos latifúndios sendo,que
em 1970 essa relação era de 12,3 ~ 39,9 respectivamente (1). Esse ay
mento teve numa de suas principais causas (principalmente no período
entre 60/70) a introdução de uma tecnologia poupadora de mão de obra(2).
~a.lizar:a.in-'se~,investimentos maciços em mecanização a~r!cola, prov.Q.
cando um aumento na relação capital-trabalho, que refletiu em particu-'
lar, na elevação da relação Terra/Homem e consequentement,e, numa lib.i:
ração forçada de m;o de obra.
(15 _ Calculados a partir de dados, brutos do Censo A~rícola de São' Pau-

lo de 1950 e 1960 e da Sin1pse do mesmo Cen!o,versão 191°·(2) _ Um segundo fator responsavel pelas variaçoes da relaçao 'ferralHo-
mem são 'as modificações na cornp'os~ção"das; átiv,ldàdes ~g':VícOlas:~'Oni.1t:!!j.
mo~nos de fazer maiores comentarios sobre os dois fatores apontados,
pois eles serão discutidos de forma específica, posteriormente.
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Portanto, essa éstrutura agrária, onde aproximadamente
90% das terras pertencem aos proprietários médios e aos lat1.fundiá••·::"
rios, .permitiu que as modificações na organização da produção agríco-
la,procurando-se um aumento da produtividade, fossem realizadas fund,â
mentalmente com a introdução indiscriminada de técnicas que sendo na .
maior parte das vezes, oriundas de países desenvolvidos e porisso me~
mo criadas para condições diferentes, levaram a uma liberação cont.!
nua de mão de obra, não se adaptando, portanto, a uma realidade onde
grande parte da força de trubalho é sub-utilizada.(l).

E' bem verdade que os efeitos da relação Terra-Homem nos
I tipos de propriedade em questão, sobre a liberação de mão di obra do

setor agrícola,poderiam ter sido evitados ou atenuados pelo aumento da
produção, que na falta de dados específicos pode ser avaliado pelo ay
mento da área integrada na produção. Passemos então à analisar o grau
de utilizaçio das terras no período considerado nesses dois tipos de

.. .:

propriedades.
Pode-se obSErvar que dos 17 milhões de hectares de ter-

ras ocupadas em 1950 (2), pelos latifúndios e propr iedades médias, a--'

proximadamente 28% eram pastagens naturais e 27% eram terras não uti..•
lizad8s, totalizando aproximadamente 55% de terra que quase nada repr~
sentavam em termos de ocupação de mão de obra (3). Portanto, o cultivo

••Não. se trata de ér1ticar a"introaução aa:-tecnologia na .agricultura
mas sim a natureza e a forma indiscriminada como essa vem sendo ut!
lizada. A decisão do proprietário é orientada bàsicamente em função '
d2s Lucroso Qualquer técnica produtiva que apresente vantagens ec.Q.
nomicas é in~r0duzida,independente dos efeitos colaterais sobre o
:~~stema economico ~ue ela possa t2r. Assim, .l,medida que taldee!sio
provoque a liberaçao forçada de mao de obra e a; leva a uma situaças
de sub-emprego ou desemprego, passa ater custos sociais altos para ~
sistema, ainda que do ponto de vista do produtor individual tenha si

.do uma. dec~são racional~ E~ nos custos. indiretos, que ~créditamos que
a.intrQduçao de.nova~ tecn~cas; tenha uma de suas var1avels relevan-
tes, passíveis dê cr~tiêas. . ._ Fonte: Censo Ágrícola de São Paulo de 1950. ._ Dada a baixa capacidade de suporte das pastagens naturais, êlas mui
to pOUCG representam em termos de emprego.
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de apenas 45% da área produtiva refletia diretamente no desequilíbrio
ocupacional existente entre os diferentes tipos de propriedade, assim
como a sua utilizaçã.o tornava-se uma das váriáveis determinantes do
crescimento da demanda de mão de obra.

À. medida que não houvesse condições para que se i~-
cluí.ssem na produção essas terras produtivas .í nexp lor-adas çde. tal" forma
que. gerassem " um aumento de empregos pelo menos igual ao. acréscimo ~
tural da oferta de trabalhadores, teríamos um excedente de mão de obra
que seria forçado a migrar(l). Poderia ocorrer até mesmo uma diminuição
da populaç~o ativa contratada, nesses dois tipos de propriedades,
medida que ,modificações na organização de produção (2). provocassem
uma liberação de mão de obra superior aos níveis de emprego gerados p~
la maior utilização das terras produtivas.

Com efeito, em 1960, dos 17 milhcDes de hectares de ter-
rp'sprodutivas ocupadas pelos latifúndios e propriedades médias <92%
do total) apenas 50% eram terras efetivamente utilizadas na produção,
enluanto que dos 50% restantes, 30% eram utilizadas como pastagens n.â.

tura í.s e 20% eram terras produ t í.va s não utilizada::(s):Secompararmos a

(2)

_ O grau de utilização ele 'terras(e o volume da produção agrtcola)d~
pende. da capacidade do mercado em absorver os excedentes da nredu-
ção e da produtividade alcagç~da pelo fator terra2Que ijor sua'vez
depende das vantagens GCOnOm1cas apresentadas pelas tecnicas que
substituem terras em relação à·1.uelesprocessos tradicionais que ut1
lizam mais intensamente ess(: fator.Port8.nto,nosso objetivo nesse PQ,n
t~ é a~enas mostrar a liberação de rngo de obra decorrente das dec1.
s3es j~ discutidasffrente a incapacidade do setor agrícola em criar
novos empregos, através de um aume n to na área utilizada na produçâe ;«

Que fique claro que não ~ueremos dizer/que a estrutura agrária condi
ciona a utilização de terras .à medida .:" que dá o poder de decisão
à classe dos proprietários médios e latifundiárioso
ContudO, uma estrutura agrária latifundiária, aliada a uma oferta de
mão de obra el~stica(lue )ermite manter os salários em baixos níveis:
implica em concentraçao de re.nda dentro do setor agríCOla. Como a d~
manda por produtos agrícolas depende não só do nível como também da~
distribui<ião de renda, pode-esc argumentar que uma estrutura agrária
latifundiaria condiciona a demanda dos produtos agropecuários e con-
sequentemente o grau de utilização de terras e o nível de emprego a-
gr1cola.Esse aspecto será tratado posteriormente com maiores detalhe~
_ Como modificação na .orBanização da produção, entende-se não s6 a
utilizacão de nOV3S t~cnica5 Berícolas, comO tamb~m alteraç5es na c~
posiçãosdas atividades aé?,rícolús,ou seja, tipos de produtos produ-
zidos. ~_ FQnte;Censo Agr1cola de São Paulo de' 1960.

I
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variação da mão de obra do setor a~ríco1a nesse período, notamos que
em 1960, apesar da população ativa rural ter aumentado em 13% em re~
lação a 1950, verificou-se uma diminuição em valor abso1uto.de •••• ~.
36.366 trabalhadores contratados, com a participação desses reduzin
do-se de 60% para 51% da população ativa total.

Entre as classes de propriedade :,.a redução mais drá~
tica ocorreu nos latifúndios e propriedades médias, onde diminuiram
em valor absoluto: de 87.443 , ou seja, cerca de 10% em re~açãoà. e~i~; ..

xistente nessas propriedades em 1950. Portanto, ainda que se ,tenha a.ll

mentado em 5% a área efetivamente utilizada na produção, observou-se

uma diminuição na mão de obra contratada; em outras palavras, o aumen
to das terras integradas na produção não foi suficiente paraempre~ar.
.a mão de obra liberada pelas modificações na organização da produção.

Dessa forma, essa estrutura agrária, se por um. lado
,

manteve ~rande parte da população ativa sem acesso a posse da terra,
por outro lado, deu poder a uma'pequena classe de proprietários cu.j,as
decisões tiveram consequências diretas sobre a utilização da mão de
obra no setor ag'r fco La e, consequentemente, sobre SUa permanência ne.§.

te setor~
Um segundo aspectô a ser considerado dentro da estru~

tura agrária, que a torna condição contribuínte para a ocorrência do
.: êxodo ·rural, é a situação dos minif\1ndios, cuja participação no núm~

ro total de estabelecimentos variou nas últimas décadas (50 e'6~) .de
15% e 27% e de 0,6% a 1,6% na área total (1).

Os minif~ndios são propriedades de ex1guas áreas, on-
de predomina o trabalho familiar em uma agricultura na maior parte
das vezes, orientada para o auto-consumo e em pequena escala, para o
(i5 _ Deve-se notar que o mimero de minif~ndios aumentou. Isso se ex'!'"

plica pelo fato de ~ue n2 setor agrícola é dl~!cil expulsar os a-
grLcul,tores pela ineficiencia na produção. 1. ~.medida. ('que:";:o a~r!
cul tor dessas pequenas propr í.edadea não tem condições para compe-'
tir com outras propriedades mais eficientes, ele tem como alterna-
tiva ou mudar de produto, ou voltar sua produção para o auto-consll
mo. Essas opções atuam,uortanto,como barreiras à sua expulsão do .'
setor agrícola.Lot:o,não" se caracterizando uma e,xpul§ão dos minufú.n
.diários (chefe de família) sua contribuição para o exodo rural es-
·tá na migração de seus herdeiros.
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mercado consumidor. Nessas condições, em 1960 (Quadro Vc')existiam
207.118 pessoas ativas, representémdo 12% do total, sendo que des-
sas, lB5.402 eram produtores e seus familiares.

Apesar de proprietário da terra (1), em virtude da
pequena extensão de sua parcela em relação à capacidade de traba-
lho familiar disponível, mantém grande parte desta sub-empregada,
~er~ndo assim, um excedente permanente de trabalho (2). Como cons~
quência, mantém uma baixa relação T.erra/Homem (aproximadamente de
1,4 nas.últimas 4 décadas) em razão da qual se vê impossibilitado
de aumentar sua produtividade, já que essa .•· está aquém da exi~i-
da pelas técnicas produtivas. Novas práticas, como por exemplo~ a
substituição da enxada pela aiveca de tração animal, iriam provocar
um aumento da relação Terra/Homem, aumentando·o desequilíbrio econ~.
mico já existente em relação à mão de obra ocupada, que por ser bà- .
sicamente de origem familiar (em São Paulo era, em 1960, de aproxi-
madamente 90%), acaba por· bloquear as iniciativas n.este sentido •
Por outro lado, o tradicionalismo desses agricultores, a falta de
assistência técnica e financeira, a existência de mercados inst'~
veis, a atuação dos intermediários, os altos preços dos insumos são

_ E' bem verdade que parte desses Erodutores são arrendatar10s ou
parceiros autônomos, o que porém nao vem alterar as·cond1çõese-
xistentes nessas prop~iedades._ A respeito da existencia de sub-emprego nos minifúndios, ·confo.!:
me se pressupõe,esclarecem os autores do relatório do C1DA (Posse
e Uso da 'rerra e Desenvolvimento Sóc·io-Economlco ••• - pa~.136/137)
"Desde que o Censo não assinala se os trabalhadores agrícolas es-
tão empregados em regime de tempo integral ou não, na maioria dos
casos,tratando-se de minifúndios, presume-se que o regime de tra-
balho é de tempo parcial - realizou-se um inquérito no campo pa-
ra determinar se a classificação das propriedades rurais,retlete
as condições locais dos tamanhos de lote necessários para manter
uma ou di~ersas famílias rurais.Em todos os casos, com exceção de
um (munic1pio de Guaranhuns - Estado de Pernambuco), os entrevis-
tadores informaram que uma família de 2-4 trabalhadores necessitA
va de mais terra do que a quantidade estabelecida na classifica-
ção das propriedades rurais pelo c6mputo do Censo". Portanto! lse·
a área necessária para dar emprego a 2-4 trabalhadores (família)
é maior que a considerada na classificasão (5 a 20 hectares) po-
de-se supor,com segurança,que nos minifundios com área de no má-
ximo 5 hectares e ocupação ativa média pouco acima de 2 trabalha-
dores/estabelecimento (Quadro 111) ~rande parte da mãõ de obra e~
teja em regime de sub-emprego.
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fatores que bloqueiam a realização de investimentos que elevam a prQ
dutividade da terra, e, consequentemente, da mão de obra, sem provo-
car a liberação desta (1).

Nessas condições, a distribuição desigual da terra le-
va a uma alta, concen t ração de mão de obra nos minifúndios, que não P.2

dendo u~ilizar plenamente a força de trabalho exist~nte,passam_a,gerar
,um excedente de M.O., que e agravado pelo crescimento natural da for-

ça de trabalho (herdeiros). Esse excedente,pressionado por uma baixa
renda da terra, mantém-se sob condição permanente a migrar em busca;
de novas oportunidades de trabalho, e ainda que muitas vezes as'eneon
tre em propriedades rurais maiores, torna-se assalariado , cuja sltuâ
ção já analisamos anteriormente.

Estes migrantes, dada as condições que sempre des~rutâ
ram no campo, são pessoas de poucos recursos, sem nenhuma qualifica-
ção profissional. Assim, quando se destinam para as zonas urbano-ãn-.'.

dustriais, irão se constituir num proletariado de poucos recursos, r~
'produzindo,aí, as profundas desfigurações existentes dentro do'setor
agrícola, que se traduzem nos ~aixos níveis de vida da populaçio.

Deve-se notar, contudo; que embora se ·tenha mantido no.:

minifúndio, uma relação trabalhador/estabelecimento ao redor d.e 2,5 ,
o nÚmero deste, estabelecimento dobrou no períOdO considerado, o que

_ resultou num aumento de igual proporção da população ativa' ai empre!a-
da. Portanto, ainda que suas condições'.internas Levem-no a atuar como
condição permanente do êxodo rural, sua proliferação operou no sentido
de absorver excedent~s de mão de obra, funcionando assim como depósito
de força de trabalho rural, que atenuou o êxodo rural (2).

- As tJcnicas que, introduzidas Eor investimentos de capital,elevam
a produtividade da terra ou da mao de obra, serão d.í acu t í.das poste-
riormente em detalhes no tópico "Tecnologia".
- A esse respeito, assinala Antonio d~ Castro."•••os pequenop estabe-
lecimentos rurais funcionam como autenticos depósitos de mao de 0-
bra,exibindo uma capacidade ilimitada de ampliar sua carga humana.
O superávit estrutural·de mâo de obra,estaria,pois, determinando o
surgimento de bolsões de acumulação de mão de obra nos meios rurais.
Seu incremento constitui,genericamente, um atenuante do desequil!":
brio que se manifesta no mercado de trabalho e se opõe, especifica-
mente, ao referido movimento de urbanização do trabalhador rural."
7 Ensaios sobre a Economia Brasileira - volume I - Ed. Forense -"~969- pag. 170/171.
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Em último lugar, vamos considerar as propriedades fa-
miliares quanto à sua possível atuação como condição contribuínte p.,a

~. ~ .ra a ocorrenCla do exodo rural. As propriedades familiares, são ~ni-
dades de produção, .cuja área permi te o trabalho em te.glpOintegral,de
duas a quatro pessoas durante todo o ano, não existindo' portanto, sub-
utilização da mão de obra existente. Por outro lado,cultivam: BO% de
suas terras produtivas (1), e como parece mostrar a redução da rela-
ção Terra/Homem de 3,6 (1940) para 3,1 (1960) ,orientam seus Lnves t í>

mentos fundamentalmente para aumentar a produtividade da terra, e
não da mão de obra, como ocorre nas propriedades médias e latifúndios

I. (2). Isto seria explicado pelo fato de que, sendo a mão de obra bà-
sicamente de origem familiar, portanto, não dispensável, as.modifi-
ções na organização da produção objetivam bàsicamente, aumentar o ren
dimento da terra, evitando-se assim, técnicas e/ou culturas que pro-
voquem a liberação de mão de obra. Melhor explicando: se a parcela de
terra, ainda que suficiente para produzir renda adequada, é o fator
escasso de produção, e a mão de obra é fixa e de custo nulo (por ser
de origem familiar o proprietário deixa de imputar um salário pelo
seu uso _ o que significa dar-lhe um custo nulo como fator de prod.Y
ção), as decisões nessas propriedades são orientadas segundo o objeto!
vo de maximizar o rendimento monetário líquido da terra, pois assim ,
.estará maximizando a renda liquida da família.

Visto que~ não existindo um excedente de trabalho;man-
tendo um alto grau de utilização da terra; os investimentos realiza-
(15 Fon t er Censo AgrIcola de são Paulo de 1960.(2) _ Pode-se realizar investimentos que introduzem técnicas sue, se

não aumentam, pelo menos mantém o grau de utilização de mao de o-
bra (elevandO ou mantendo a relação Terra/Homem),paralelamente ao
aumento de rendimento da terra. A rotação de culturas, o uso de
fertilizantes, de sementes selecionadas são exemplos de investimen
tos que introduzem técnicas que ~umentam a produtividade da terra
(a utilização de colhedeiras mecanicas, da aviação agrícola são e-
xemplos de investimentos que introduzem técnica~ poupadoras de mão
de obral.Por outro lado,~ mudança da prática de uma agricultura de
subsistencia (arroz,feijao,etc.) para uma agricult,!:!rade mereado,
especializada em determinados produtos ou exploraçoes específicas
(hortali~as, aVicultura,etc.), aumenta- o emprego e a renda desses
proprietarios.
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"

dos não levam a uma substituição do homem pelo capital, podemos ad-
mitir que este tipo de propriedade, muito pouco pode estar contri-
buíndo para a iiberação forçada de mão de obra.

Os indivíduos que eventualmente migram destas propri~
dades, poderiam em princípio, continuar no campo. Sendo eles de fam,!
lias de proprietários que desfrutam de suficiente nível de renda, a-
presentam maior nível de qualificação, de educação, etc. Nessas con-
dições, quando saem do campo, acumulam bons requisitos para enfren-
tar a vida urbana, e s6migram frente ~s melhores oportunidades que
podem alcançar na cidade.

Finalmente, deve-se considerar que no período ana11s~
do, a propriedade familiar,se por um lado não se constituiu em condi

N·' -.çao contribulnte.para o exodo rural, por outro sua proliferação, ao
mesmO tempo que se reduziu sua relação Terra/Homem, operou como fa-
tor atenuante do referido processo, devido a um sensível aumento da
população ativa aí empregada. Pelos dados dos quadros Va e Vc" obse.r.
vamos que em 1940, o número de estabelecimentos (propriedades fami-
liares) era de 80.972, para uma população ativa de 271.226, enquan~
to em 1960 o número de estabelecimentos aumentoll.:pàra~ll]l3~091,.a·pop~
lação ativa pas soutpar a ',403.861.,
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2 - CAUSA QUE ArUA PELO Ll~DO DA OFERTA DE MÃO DE OBRA :

CRESCIMEN'fO DEMOGRÁFICO

'2.1 - ASPECTOS'GERAIS

A hip6tese a ser desenvolvida neste t6pico ~ que o
crescimento demográfico em São Paulo, constituiu-se em causa dete~
minante do êxodo rural, ,,a medida que- gerou uma oferta de trab,a
lhadores superior à demanda do setor agrícola, criando assim um eÃ
cedente de mão de obra na zona rural. Ao trabaihador rural excede~
te sobrava, portanto, a opção de permanece~ desempregado (apoiando-
-se econômicamente nos membros da família), ou migrar em busca de

11 novas oportunidades de emprego.
De um lado, tem-se- que o nível de emprego do setor

agrícola é função do nível de produção ag ropecuâr í.o.; e da forma c.Q.,
mo se organiza a produção (composição das atividades agrícolas e
tecnologia utilizada, fatores estes condicionados pela posse da te~
ra que define a clas~e de propriet~rios com poder de decis~o quanto
à forma de utilização das terras, assim como as condições de vida
que desfruta a população nos diferentes tipos de propriedades).

De outro lado, tem-se que a oferta de trabalho ag'r,!
cola é determinada pela força de trabalha existente, que tem SU$

t dinâmica determinada principalmente pelo crescimento natural da po
pulação, que, por sua vez, tem como suas variáveis determinantes,a
taxa de natalidade e a taxa de mortalidade (1). Estas serão deter-
minadas no decorrer do tempo pelos seguintes fatores (2) t

(1) - Taxa de natalidade é dada pelo número de nascimentos vivos
por 1.000 habitantes de uma população durante certo período de
tempo. Taxa de mortalidade é dada pelo número de falecimentos
(excluindo natimortos) por 1.000 habitantes de uma popUlação
durante certo período de tempo.
M. Berlinck - Aspectos Demográficos da Sociedade Brasileira -
Mimeo - F.G.V.(2) - Olavo Batista Filho - População e Desenvolvimento - Livraria

Editora Pioneira - 1965 - pag. 7.
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a) composição de idade da população geral
b) efetivo da populáÇâd feminina ehtre 15 e 50 anos
c) condições sanitárias
d) condições sociais
e) condições ,.economicas
f) condições políticas

Inexistindo mecanismos no mercado que assegurem nece~
sàriamente o equilíbrio entre as forças de oferta e demanda de mão
de obra, o crescimento demográfico (1)poderá levar à criação de um
contingente de força de trabalho tal, que ultrapasse Oà níveis de em

11 prego (2). Se isso ocorrer,teremos uma forte pressã~ populacional
dentro do setor agrícola, que acabará pôr acarre'.taro,lníciQ·olm ª.-:.in
tensificação da transferência de trabalhadores rurais para as zonas
urbanas (3).

ÁLogo, oexodo rural pode ser causado ,pelo crescimen-
to demográfico, porém este não se caracteriza como causa permanente,
já que só se manifesta, quando ° emprego gerado pelo setor agrícola,
for inferior ao aumento da força de trabalho decor r-en te do crescImej;

to populacional. Porém, como veremos a seguir, quando ° crescimento
demográfico caracteriza-se como causa do êxodo rural, delineia-se um
processo com sérias implicações na estrutura produtiva. Neste caso,' ,
a transfer;ncia de mão de obra do campo para a cidade, não impli~a ;-
no aumento de produtividade da mão de obra do setor, nem na elevação
dos salários agrícolas. Por outro lado,

,a medida (qu~"~ essa força

(2)

_ A diferença que se faz entre crescimento demográfico e cresci-
mento nat~ral,~ que o primeiro inclue,além do crescimento natu.
ral, as m~graçoes._ Ainda que inexistam mecanismos no mercado que assegurem o aqui
líbrio entre a ,oferta e demanda de mão de obra, ad'llite-seque e-
xista um nexo causal entre essas duas' variáveis, :'a medida (que' "::
o crescimento populacional é um dos componentes da demanda de a-
limentos, e o nível desta é fator determinante no nível de empr~
go agrícola._ Paul Singer - "Dinâmica Populacional e Desenvolvimento" - Edi-
ções CEBRAP - 1970 - pag. 105.
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de trabalho transferLda nao ~ absorvida pelos setores industrial e
de serviços emátividades.produtivas,este processo tende agenera-
lizar as características estruturais de desemprego e sub-emprego do
setor agrícola, pa~a todo o sistema econ5mico (1).

Considerando primeiramente o caso de um país onde a
população apresenta-se em equilíbrio perfeito, sendo o número de
nascimentos a longo prazo igual ao número de óbitos, portanto, ón
de não foram adotadas quaisquer práticas modernas de proteção à sa-
~de; neste caso, baseando sua economia sobre atividades de subsis-
tência, não se manifestará nenhuma pressão demográfica sobre a d1~l"

• ponibilidade de terras, o que caracteriza uma situação estável,
"" onde, sendo o crescimento demográfico nulo, o nível de emprego man~

t~m-se constante, não havendo, portanto, estímulos ao êxodo ruraã ,
A .Gom o desencadeamento do desenvolvimento economico,

que ~ acompanhado por um processo de divisão social do trabalho,pa~
sa a caber ao'setor agrícola, como uma de suas funções básicas, ai

liberação de mão de obra para as atividades urbano-industriais que
se expandem. Dentro desse processo, o valor assumido pelo cresci-
mento demográfico pode levar o setor agrícola à diferentes trans-
formações estruturais. Sendo o crescimento demográfico nulo·ou se-
ja, a população estável, a ocorrência do êxodo rural implica num
aumento da produtividade da mão de obra rural, a ser obtido pela .a
doção de novas técnicas agrícolas. Neste caso, o êxodo rural, ocoL
rendo independentemente da existência de um crescimento demográfi-
cO da população, leva a uma redução no nível de emprego do setor a-
grícola, ao mesmo tempo em que se aumenta a produtividade da mão de
obra.

(1) - O processo de absorção da mão de obra transferida das zonas
rurais para as zonas urbanas, será discutido detalhadamente no
tópico "Industriali~ação ". ÀSlui queremos apenas carac terizar l!..L'

ma possível consequencia do exodo rural, decorrente do cresci-
mento demográfico.
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EI sabido que os países que realizaram sua revolução
industrial nos séculos XVIII e XIX, tendo sua taxa média de cresci~
mento demográfico estimada em 0,5% ao ano, necessitaram de uma pro~
funda. transformaç8o no setor agrícola, que aumentando a produtivid,a
de da população ativa,cuIminaram por liberar mão de obra para as a-
tividades industriais (1).

o rápido crescimento demográfico que conheceu grande
,parte dos pa~ses sub-desenvolvidos, modifica sensivelmente esse qu,ã

dro. Como assinala Antonio de Castro, "Um rápido crescimento demo-
gráfico mantendo constante a produtividade da mão de obra, implica
num volume crescente de mão de obra disponível para outras ativida-
des. Assim, uma das implicações mais sérias da aceleração demográf!.ca seria a possibilidade de um rápido crescimento urbano-industrial,
sem que isso se reflita na estrutura ocupacional. Se tivermos em
conta a hipótese de um crescimento bàsicamente extensivo da agricul
tura, vemos que não são requeridas mudanças na estrutura de emprego,
nem a elevação da produtividade da agricultura"(Z). Isto porque a
liberação de mão de obra pelo setor agrícola implica em manter o vo-
lume da produção de alimentos, para que se possa sustentar estes tr.a
balhadores transferidos para as zonas urbano-industriais. Em con
dições de oferta elástica de terra, o alto crescimento populac!Q
nal. tornari.a . , N' tposs~vel , nao so man er , ·cçmo aumentar a pro~
dução do setor agrícola, através de um processo de ampliação
de fronteiras. Dessa forma, estaria tornando possível a li-
beração de mão de obra rural para as zonas urbano-industriais,

(1) _ Vide Paul Bairoch - Obstáculos Econômicos ao 4rranque dos Paí-
ses Sub-Desenvolvidos - (Mimeo) - EAESP - FGV.

(2) _ Antonio de Castro - op. cit. pag. 111.
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sem que tornasse necessário o aumento da produtividade a-
grícola (1).

(1) - Apesar de não ser considerado por Antonio de Castro, é no nosso
entender fundamental que se diga, que todo o processo descrito a-
cima só ocorre se tivermos dentro da agricultura, um sub-setor ex
portador apresentando um ritmo de crescimento decrescente (ainda-
que possa ser positivo) ou nulo e/ou um sub-setor de subsistência,
que dada as SUas condições de sub-emprego, funcione como um reservat6rio de mão de obra. Senão vejamos : -

A demanda de alimentos pode ser obtida pela seguinte forma
D = P + e • ~ onde D = crescimento da demanda

p = crescimento populacional
e = elasticidade renda da demanda
g = crescimento da renda per capita.-- A oferta de produtos agrícolas é dada por

Y = L. N que derivada, obtemos :
N t:J.Y = t:J.(Y/N) + t:J.N

Y Y/N N• onde ~ Y - crescimento da oferta=r :
crescimento da produtividade da
M~,O.

t:J.N' = crescimento do nível de emprego
N

Comparando-se essas duas fórmulas, pode-se concluir que, 'mantendo-
-se a produtividade da mão de obra constante, só sera possível que
a agricultura atenda a demanda de alimentos gerada pelo mercado in
terno, se N apresentar um ritmo de crescimento ( ~ N/N) igual à
(p + é • g), portanto, superior ao crescimento populacional. Em ou
tras palavras, supondo uma agri~ultura sem um .sub-setor exportador,
e onde houvesse pleno emprego (portanto, sem sub-setor de subsis-
tência), o aumento da produção ou da oferta de produtos agrícolas
qUe atendesse ao crescimento da demanda gerada pelo mercado inter-
no, só seria possível sé uma parte proporcionalmente maior do ere.a
cimento da mão de obra, fosse empregada na agricultura. Isso inva-
lida a tese de que um alto crescimento populacional, por sí só,man
tendo-se a produtividade constante, implica num volume crescente
de mao de obra para as atividades urbano-industriais, ao mesmo tem
po que possibilita o aumento da produção do, setor agrícola na ra-
zão necessária para atender ao crescimento da demanda. ~
Supondo agora que temos dentro da agricultura, ao lado de um sub-
-setor orientado para o mercado interno; um sub-setor exportador,
que apresenta taxa de crescimento da produção decrescente (ainda
que possa ser positivo). Nesse caso, uma parte substancial do cre~
cimento da mão de obra, (que, se mantido o ritmo de crescimento do
setor exportador seria empregada) ficará sem emprego, o que pode
fornecer ao sub-setor orientado para o mercado interno, um exceden
te de mão de obra tal, que permitirá que este apresente um cresei
mento da taxa de emprego superior à taxa de crescimento populaci~
na1, possibilitando assim que atenda à demanda do mercado inter-
no. E, dependendo da ~artlcipação desses dois sub-setores no empre
go da mão de obra agrícola (% de M.O. no sub-setor Exp. e % de M.-
O. no sub-setor M.lnterno), poderá gerar um excedente de mão de .Q
bra que não encontrará emprego na agricultura, transferindo_se a~
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Nessas condições, a população rural ativa tende a cre~
cer, ao mesmo tempo em que libera mão de obra para o setor industrial.
E' isso que procuraremos mostrar, que ocorreu em São Paulo na década '
dos 30. Já da década dos ~O em diante, as transformações ocorridas no
setor agrícola mostram algumas alterações em relação à década anterior.
A liberação de trabalhadores tende a acentuar-se com o setor agrícola.
apresentando como tendência uma diminuição no emprego rural, provoca-
da pela adoção de nOVas técnicas agrícolas e/ou pelas modificações nas
atividades agrícolas (1). Assim, de um lado, tem-se o deslocamento da
população rural decorrente de um aumento da produtividade da mão de
obra (2), e de outro lado, tem-se a liberação de toda a mão de obra

• que se apresenta no mercado de trabalho, como decorrência de um rá-
pido cres~imento populacional (3). Como consequência, observa-se Uma
redução no valor absoluto da população ativa rural.
(cont. pag. anterior (1» - sim,para o setor urbano-industrial.Em ou-
tras palavras,quanto m~or for a proporção de mão de obra empregada no
setor exportador, e o crescimento da força de trabalho, maior será o
~xcedente de mão de obra disponível para o setor'do mercado interno.E,
a',medida '. que esse excedente for superior às necessidades da força
de trabalho deste sUb-setor,teremos o desemprego de parte da mão de ~
bra,que migrará para as zo~as urbano-industriais.Também a existência
de um sub-setor de subsistencia onde o crescimento demográfico exerce,
fortes pressões sobre a disponibilidade de terras,criaum excedente de
força de trabalho que poderá (ou deverá) ser transferida para o sub-s,ª
tor mercado interno,ou migrar para as zonas urbano-industriais.
Âssim, prevelecendo as condiçõe s descritas, a"p()pula~ão rural ativa ten-
de a crescer,e mesmo mantendo a produtividade da mao de obra constante,
torna possível a liberação da força de trabalho agrícola para o setor•.industrial.

F-'(l) - Esses fatores serão discutidos de forma específica em tópicos po~teriores. " '
(2) - Como será discutido posteriormente,o aumento da prOdutividade de
mão de obra (C$/Homem), pede ser decorrente não apenas ga 'intródução "'d-e
novas -técnícas-.mas"ta:mbém,-damodificação nas, a tLví.dades agrícolas.Sén_
qo a produção agrícola êrescente,uma diminuição na p~pulação ativa só
e possível mediante um aumento na produtividade da mao de obra.
(3) - Convém explicar oara evitar mal entendidos: Uma parte da mão de
obra que se apresenta pela prime~ra vez no mercado' de trabalhb,é empr~
gada pelo, setor agrícola.Por~m, ,a medida "que::':isso oc~rre, uma parte
equivalente a essa absorção e desempregada do setor ,agr~cola. Assim, P.â
ra simplificar, dizemos que todo crescimento da força de trabalho é Q
brigada {l migrar por fal ta de empregos no setor rural .•Deve-se ressal
tar que a'mão de obra migrante decorrente do crescimento da força,de
trabalho,soma-se àquela decorrente do aumento da produtividade da mão
de obra,e,sendo assim a população decresce em valor absoluto.Se as ~
gra~ões fossem equivalentes ao crescimento da força de trabalho,a populaça0 ativa deveria se estabilizar.
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2.2 CRESCINENTO DEHOGRÁFICO E O ~XODO RURAL
EM S10 PAULO

A expansão da economia cafeeira durante o período
l~70/l930; gerou uma necessidade de mão de obra que, principa1mell
te após a abolição da escravatura -- tendo a população uma taxa de
crescimento vegetativo negativa (1) -- encontrou na imigração, a
principal fonte de crescimento de seu contingente de mão de obra.
Até por volta de 1930, é pouco provável que o setor agrícola libe-
rasse mão de obra para o setor industrial, haja visto a absorção
crescente de força de trabalho, decorrente da expansão de uma eco-'
nomia cafeeira que mantinha a produtividade constante (2). Portan-

• to, a mão de obra necessária ao crescimento industrial, principal_
mente a partir de 1900, era também suprida pelo fluxo de imigran-
tes europeus, e, em pequena escala, pelos migrantes de Minas e NoJ:.
deste. (3).

Foi a partir da década dos 30, que se iniciou um
intenso movimento migratório das zonas rurais para as zonas urba-,

nas. Este resultava de uma combinação do crescimento da força de
trabalho rural (decorrente do crescimento demográfico das duas di
cadas anteriores), com a incapacidade do setor agrícola"em' àssimi_

- Segundo Celso Furtado,"o primeiro censo demoeráfico realizado
em H372 indica 1ue nesse períOdO ex í stiam ap.roximadamente 1,5
milhões de escravos. Tendo em conta que o número de escravos no
começo do Século ..era d~111go mais de um milhão,e,que nos primei
ros 50 anos do seculo XIX se importou muito provavelmente mais
~e meiomilhãol deduz-se ~ue a taxa ~e mortalidade era-superiora taxa de nata idade". Formação Economica do Brasil _ Gia. Edi-tora Nacional - 1971 - pago 116. - .
- E' provável que parte dos imigrantes europeus, não se adaptan.
do ~s zonas rurais, mi~rava ao setor urbano, estabelecendo_se ~ _
como negociantes, operarios,etc. Porém,esse movimento populaciQ
nal~ de acordo com nossa definição, pode não se caracterizar cQ
mo exodo rural, à medida - <J.4e:;, a saída de mão de obra do se-
tor agrícola fosse inferior a entrada. E, nesse períOdo, é pro-
vável que a população ativa estivesse crescendo, acompanhando aexpansão da cultura do café.
- Segundo Warren Dean, quase dois terços dos 580.000 habitantes
da cidade de São Paulo, em 1920, eram forasteiros ou descenden_
tes de forasteiros. - Vide "Industrialização em são PaUlo" _Editora da U.S.p. - 1971 - pag. 58.
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lar todo o acréscimo de mão de obra, no processo produtivo (1). In- .
troduzia-se, assim, Um desequilíbrio no mercado de trabalho, que fo~

para as zonas urbano-ind~
triais.

Portanto, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra ,
delineou-se wn processo de transferência no sentido campo-cidade,que·
dadas as condições existentes e o crescimento populacional ocorrido,
permitia manter a baixos níveis a produtividade agrícola, já que o
aumento natural da força de trabalho era suficiente para aumentar a
população ativa rural, ao mesmo tempo em que liberava mão de obra P.ã
ra a expansão do setor industrial •

Ao contrário do que se pode pensar, não foi a crise·• .
que atingiu a economia cafeeira que provocou. a liberação de mão de
obra do setor agrícola, para o nascente setor industrial. Isso por-
que, durante a crise de 1930, colocou-se em prática: mecanismos de
defesa da economia cafeeira, que resultaram numa forte proteção do
setor de exportaç;o. Esses mecanismos que mantiveram o preç6 míni-
mo de comprà do café, remuneraram o agricultor, e dessa forma, m~
tiveram o ntvel de emprego na economia cafeeira e, indiretamente,
nos setores produtivoS, ligados ao mercado interno (2) •
------------- --_ """.....-..-._-_._--* _------------

(2)

- Como se sabe, O crescimento vegetativo irá resultar no aumento
da f2rça de trabalho rural, aprox~madamênte 15 a~os após a su~ .Q.
correncia.Portanto, refere-se aqul,ao alto creSCl.mento demograf,!
co qbe ocorreu na agricultura paUlista durante as d~cadas dos 10
e 20, decorrente em grande parte,das imigrações. EI bem verdade
que os imigrantes estrangeiros adultos constituiam-se assim qUê
chegavam, na força de trabalho necessária à expansão da cafeicul
tura. Por~m, seus herdeiros (não só os nascidos aqui, como aque-
les que imigravam com pouca idade) só iriam se apresentar no mel:
cada de trabalho, a partir da década dos 30. Portanto, no perío-
do em que o setor agríCOla manteve o nível de empre~o, como re-
sultado da crise do café, existia um potencial de mao de obra· que
crescia ràpidamente como resultado do alto crescimento demográfi
co das décadas anteriores. Para se ter Uma idéia do crescimento-
da mão de obra no Eeríodo após 1930,pode-se dizer que entre 1900/
1920 o Estado de Sao Paulo apresentou um crescimento anual médio
de 3,62%. FOJIJ"TE : Anuário Estatístico do Brasil - 1936.
- Vide Celso Furtado - (Formação Econômica do Brasil - Companhia
Editora Nacional - 1971 - pag.186-194) para discussão dos meca-
nismos de defesa da economia cafeeira na crise de 1929.
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Portanto, n80 se caracterizou um abandono repentino
da economia cafeeira, 1ue resultaria na liberação em larga escala da
mão de obra do setor agrícola. A produção do café (1) manteve-se fir
me, ao), mesmo.teniJX) em que se expandia a do algodão para exportação e de
frutas cítricas, arroz, açucar, feijão, milho e:a~pecu~ria para o

mercado interno. A manutenção do nível de emprego na economia cafeei
ra,oomesno tenjo. em; que, se expandia a agricul tura vol tada para o mer-
cado interno, deviam, .re sul. t9.rnum aumento da população ativa rural,
ainda que'inferior ao crescimento natural da M.O., o que promovia a
liberação de trabalhadores agrícolas para o setor industrial. Sen-
do a produtividade constante, isso só seria possível mediante um

•• crescimento natural da população que gerasse no mercado de trabalho
agrícola; um excedente de mão de obra.

Da d~cada dos 40 em diante, tende-a acentuar~se a li
beração de mão de obra decorrente do crescimento natural da popula-
ção. E' de todos sabido que, pelo menos nas tres últimas décadas,o.12
servOU-se uma expansão nos índices de crescimento natural, não só
no Brasil, como em muitos países sub-desenvolvidos em fase inicial
de industrialização, fato esse desconhecido da maioria dos países s
diantados, durante seu processo de desenvolvimento • A intensifica_
ção do crescimento natural inicia-se pelo menos, no final da teree.!
ra década desse século, e acentua-se, à medida .';:qq.e::os avanços

• tecnológicos e cientificos, reduzem a taxa de mortalidade, ao me,li

mo tempo que a taxa de ns.t:Jlidademantém-se constante (2).

Entre 1940 e 1944, a população rural de São Paulo(3)
(1)

- A produção de caf~, no Brásil,(noAqual São Paulo era o maior
produtor)c?meçou a.apresentu~ ~e~dencia~ decresc~nte:. a par~ir
de 1937 - V~de Delf~n Neto - Anal~se.do.Desenvo1v~mento EconornJ:.
co Brasileiro - Ü1imeo). F.G. V._ Em São P3ulO, como veremos post~
riorlente,a ~rea cUltiv~da e o níve1.deprodução,apresentarãmtendencia decrescente somente a part~r de 1934. '
- RaUl Prebish - Transformação e Desenvolvimento _ FGV _ 1973 _pag. 27.
- As taxas a serem apresentadas, referem;-se ao interior do Est.a.
do de São PaUlo, o que,na falta de dados específicos, acredita_mos ser uma boa aproximaç5o para a populaçio rural.



tinha taxa de crescimento vegetativo em torno de 1,65% ao ano, que
iria aumentar no período entre 1945/49, para 2,13%, portanto, apr~
sentando um aumento de aproximadamente 30%. Entre 1950 e 1959,man-
têm-se crescente a taxa de crescimento natural, apresentando, nos
dois quinquênios deste período, as taxas de 2,39% ao ano e 2,54% ao'
ano, esta sendo a mais alta registrada nas últimas tres década~ •
Essa tendência à elevação, só iria se.,inve,rte.r.a partir da década
dos 60,. quando as taxas de crescimento natural caem para 2,Lt5% no
p.rimeiro quinquênio e',pará,2',08%no qUi,nqüên101965!1969.

Esse aumento na taxa de crescimento natural, como
mostra os dados do quadro V~,foram resultantes de uma rápida redu-

• ção nos índices de mortalidade, ao mesmo tempo em que se mantive-
ram pr~ticarnente constantes os índices de natalidade.

QUADRO VI - TAXAS DE. NATALLJÀDE, l-iORTALIDADEE DE CRESCIVJEN'fO NA-
TURAL DA POPULAÇãO DO IN'fERIOR DO ES'fAlJODE, S.PAULO
(TAXAS POR 1.000 HABI1'ANTES) - 1940 a -1969.

Â N O ,NATALIDADE HORTALIDADE CRESCIMENTO
, NATURAL

1940/w+ 33,4 16,9 16,5
1945/49 34,5 13,2 21,3
1950/54 35,7 11,8 23,9
1955/59 35,5 10,1 25,4

,

1960/64 33,5 9 24',5
1965/69 28,7 7,9 20,8

FONTE Departamento de Estatística - Secretaria de Economia ePlanejamento de São Paulo

Assim, enquanto a taxa de mortalidade apr'esen tou nas
tres últimas décadas, uma tendência decrescente, reduzindo-se em mais
de 100% entre 1940/19W+ e 1965/1969, quando caiu de 16,9/1.000 para,
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7,9/1.000 ao ano, a taxa de natalidade apresentava um leve acrésci
mo de 33,4/1.000 em 1940/1944 para 35,7/1.000 em 1950/1954, e só i

ria apresentar substancial redução no último qUinquênio da década
dos 60, quando atingiu 28,7/1.000 ao ano.

Portanto, pode-se observar que a população rural ~
presentou como tendência um aumento nas taxas de crescimento naty
ral.As consequências desse fato sobre o êxodo ruralfar~-se ...iam',:s~.ll
tir, dependendo da capacidade de absorção da força de trabalho a-
presentada pelo setor agrícola.

À, medida, que, o setor agrícola apresentasse um ri~
mo,'de'crescimerito. .da demanda da força de trabalho, suficient~ pa-• ra absorver os crescentes incrementos da mão de obra, os efeitos do.rápido aumento da população rural não exerceriam pressão sobre a e.,Q
trutura do agrícola, resul tassemi no Aemprego do setor que exodo ru- '
rale Porém, se O' setor agrícola apresentasse dif~éurdad'e na .abscrçâc

do''elemelltQ'humano '" o crescimento demográfico estaria se,con~
tituíndo numa das causas determinantes do êxodo rural.

Desse' ponto de Vista, observa-se que ao mesmo tempo
em que se acelerava o crescimento demográfico, o setor agrícola a-
presentava uma diminuição na população econômicamente ativa. Entre
1940 e 1950, 'o emprego no setor agrícola apresentava uma taxa ded~

~ créscimo de -0,5% ao ano, que se mantém entre 1950/70. Portanto, a
diminuição do, emprego no setor agrícola, ocorria não só em valores
absolutos, como em valores relativos ; em outras palavras,a ',ag:riculty
ra "não fo,í.capaanem ~ de manter constante SUa população ativa,quan
'40 menos de reter o aumento de sua força de trabalho.

Se o êxodo rural fosse provocado exclusivamente pe-
lo desequil~brio tecnológico, decorrente da intrOdução de nOVas te~
nicas, teríamos um aumento da produtividade da mão de obra, que re-
sultaria, dependendo'de fatores pOlíticos e sociais, na elevação
das condições de vida da popUlação rural (1). Sendo o êxodo rural
(1) - Paul Singer - Economia Pol.!tica da Urbã,nização - Ed. Brasi-

1iense - 1973 - pag. 39.
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provocado também pelo crescimento demográfico, cria-se uma oferta
elástica de mão de obra no setor agrícola, permitindo que se man-
tenham baixos os níveis salariais, ainda que se eleve a produtivl
dade do setor.

Por outro lado, , .
..a med í.d a , aumenta a pres-

são demográfica sobre a terra devido ao crescimento demográfi~o da
população rural, originam-se fluxos migratórios de trabalhadores
desprovidos de recursos e. qualificação profissional, que procur,a
rão se integrar nas economias urbanas. Sendo apenas uma parte ab- .
sorvida produtivamente, permitir-se-á ao setor urbano-industrial
manter (da mesma forma que no setor agrícola) baixos níveis sala-
riais (1).

Esse fato, principalmente na primeira fase do pro-
cesso industrial, constituiu-se numa das condições básicas da ex-
pansão industrial, pois mantendo baixos os níveis salariais, ,

:a
medida qu,e. se aumentava r~pidamente a produtividade industrial:,
re$ultava numa alta lucratividade do setor manufatureiro. Já
na segunda fase do processo industrial, ~ liberação de mão de o-
bra dó setor agrícola iria perder"· importância, como "fator'de com
preensão indireto dos custos industriais (em consequ~ncia do cre~
cente peso relativo dos setores pouco empregadpres de mão de obra'

~ e da evolução tecnoíógica processado em cada ramo de atividade) "(2).

(1) ... E' provável que os imigrantes não se dirijam diretamente para
as cidades em rápido crescimento industrial, mas inicialmente,
para as cidades mais próximas. Aí, irão constituir, como assi-
nala Paul Singer, "um proletariado de baixa qualificação, cujo
afluxo deprime os salários dos trabalhadores urbanos, parte dos
quais é por isso, levada a migrar para cidades maiores. Este s~
gundo movimento e possibilitado pela maior disponibilidade de
recursos e inform~ções por parte dos trabalhadores que já pos-suem certa experiencia urbana".
Economia pOlítica da Urbanização - Edit9ra Brasiliense ...CEBRAP_1973 - pag. 53.

(2) - Antonio de Castro - op. cit. - pag. 113.
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3., - CAUSAS QUE ATUA;,! PELO LADO DA DEMANDA DE MÃO DE OBRA

a'

O índice de emprego do setor agrícola depende, por
um' lado " do ritmo de crescimento da produção agrop~c:uár1.a:.'e
por outro, do índice de aumento da produtividade do fator trabalho
(1). Este,,,.por sua vez, é função da forma de como se organiza a
produção que tem no nível tecnológico e na composição das ativid~
des agrícolas, (diferentes culturas e explorações mantendo difere.u
tes relações Terra/domem, podem determinar diferentes níveis de
emprego dentro deste setor, em função da participação de cada c~l-
tura na área total explorada) seus fatores determinant~s.

O processo de crescimento da produção agrpP~cUáiiár,'
assim como a diversificação das atividades agrícolas e'a'introdu_
ção de novss técnicas são, portanto, variáveis determinantes na d~
manda de mão de obra, cuja insufici~ncia em relação ~ oferta, leva
parte dos trabalhadores ~ privaç~o de seus meios de vida nO setor
rural, f'or çando-o s a migrarem em busca de novas opções de trabalho

,em outros setore~ da economia.
Neste tópico, levantamos as seguinte hipóteses, ref~

rentes à atuação desses tres fatores determinantes da demanda de
mão de obra agrícola, como causa da liberação da força de trabalho

,.e, cbnsequentemente, do exodo rural&
a) - o crescimento da produção agropecuária', no per!.sr.

do. estudado (1950-1970), apresentou tendência decrescente, 0'_ que côn,
tribuiu para uma diminuição na taxa de emprego agrícola.

b) - a modernizaç~o da agricultura paulista tem oco~
rido mediante um processo de adoção tecnológica que t'emlevado ~ 11

(1)- Matemàticamente, o nível de emprego agrícola pode ser dado p~la seguinte identidade:
N = Y onde N = n~ de trabalhad2res e~prega~os;

~ Y = nlvel da produçao agrlcola;
"Y/N = produtividade da mão de obra.
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beraç~o de mio de obra do setor agrícola, pela utilizaçio mais in-
tensiva do fator capital.

c) - Nas dUQS Jltimas d~cadas, ocorreu tio~~tadq'de
São Paulo, um processo de mod í.f'Lc açâo nas atividades agr~'Cuár'iàs: ,
motzívadó. ,:pela':~ demanda interna e/ou externa de certos produtos
de alta relaçio Terra/Homem, contribuíndoassim, para a liberaçio
da força de trabalho agrícola.

Primeiramente, faremos uma análise histórica do cre~
cimento, da diversificaç~o (ou seja, das modificações nas ativida-
des agrícolas) e da iótrodução de novas t~cnicas, ,qUe ocorreram no
setor agrícola de São Paulo, desde fins do s~culo passado até por
vol ta de 1950. No segundo tópico, 'procuraremos discutir a primeira
hipótese colocada, qual seja, os efeitos do ritmo de crescimento da
produção agrope'cuáriá, sobre o nível de emprego do setor. A segu,n
da e a terceira hlpóteses,que se referem respectivamente, à atua-
ção da tecnologia e das modificações nas atividades agrícolas como

•causas determinantes do exodo rural, ficam para serem discutidas
nos dois tópicos posteriores. A discuss~o destas tres hipóteses'l~
vantadas, dada a disponibilidade de dados, será realizada de forma
específica, apenas para o período 19)0 a 1970.

3.1 - UMA AN!ârsE' HISTÓRÍCA

Em fins do século passado, a agricultura brasileira
apresentava-se dividida em regiões, cada qual representada por um
Jnico produto orientado para 'o mercado extern6 (1). Os ciclos de
expansão desses produtos, que tinham no mercado mundial sua força

(1) - Caio Prado JJnior - Históri~ Econômica do Brasil - Editora
Brasiliense - 1970 - pag. 225.
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propulsora, refletiam no decorrer do tempo, a predominância de u-
ma região sobre as demais. O Estado de São Paulo conheceu seu apo
geu agrícola a partir de meados do século XIX, com a expansão da
cafeicultura.

O aumento no consumo mundial do café, resultandO na
elevação das cotações do produto, estimulava seu cultivo que encon
trava no interior paulista, condições (clima e solo) ideais ao seu
plantio. E' portanto, através da cultura do café, que São PaUlo
rompe com uma agricul tura tl.picamente de sUbsistência,pàra ..se, in•.•-
tegrar num sistema internacional de divisão de trabalho, através
da criação de excedentes agrícolas, que eram destinados ao merca-

t do mundial.

são Paulo
Inicialmente, as zonas cafeicultoras do Estado de

Vale do Paraíba e região de Campinas -- expandem-se
sobre uma estrutura econômica baseada em unidades latifundiárias
auto-suficientes, que mantém, ao lado de um setor exportador,uma
economia de subsistência (produção de alimentos e manufatura~) t

destinada a atender As necessidades da mão de obra escrava. Fun-
damentada sobre a exploração de. trabalho escravista, e desfrutan-
do de uma oferta de mão de obra relativamente abundante, era po~
sível o estabelecimento desta economia latifundiária auto-sufici_

~' ente que, ali~s, era em muito favorecida pelas características a-
presentadas pela cultura de exportaç~o. O caf~, tendo seu período
de formação relativamente longo e necessitando de uma grande quan
tidade de mão de obra, principalmente no período da colheita, (que
não coincide com a época desta operação em outros produtos),léva_
va ospropr.tetários a manterem um contingente .de mão de obra es-
crava, que resultava num excesso de braços fora deste período,pe~
mitindo sua utilização em outras atividades de subsistência (1).
(1) - Desenvolvimento da Agricultura Paulista - Instituto de EconQmia Agrícola - 1972 - pag. 10.



A partir de meados do século XIX, as dificuldades
em comprar o escravo começaram a apresentar-.se' (1). Este fato,a-
liado a outros fatores tais como a diminuição da produtividade ,
acabaria por desencadear um processo de desintegração qesta eco-
nomialatifundiária auto-suficiente, processo este que teve seu
desfecho com a abolição da escravatura.

Ainda que pesem as dificuldades referentes à ofex
ta de mão de obra, a economia cafeeira centralizada no Estado d~
são Paulo continuou a apresentar-.se~particularmente em fins do .
século passado e início deste século-em rápida expansão, tendo
agora deslocado seu centro gravitacional para a zona oeste do E~
tado. Calcula-se que durante este período, o Estado de São Paulo,
chegou~ produzir mais café que a produção de todos outros paí-
ses produtores, e que em certos anos, a produção paulista era s~
perior.lmesmo somando-se a produção de outras regiões brasileiras,
à mundial.(Z). Essa expansão da cafeicultura nas zonas novas, im
punha como principal condição de implantação e continuidade, um
contingente de mão de obra que, como se viu, confrontava-se des-
favorãvelmente com a escassez de trabalhadores aqui existente •
Assim, mesmo antes da abolição da escravatura, já a partir de
1870, a solução que se apresentou 'para fornecer braços para o s.st

~ tor exportador que se expandia, era a imigração européia. Estima-
-se que no período que vai do início da República até 1930, o
Estado de São Paulo recebeu cerca de 1.500.000 imigrantes dos
quais, grande parte destinava-se à cultura do café (3).

(1) - Vide E. Viotti da Costa - Da Senzala à COlonia - DifUsão Eu-
ropéia - 1966 - pag. 59. A proibição do tráfico de escravos
(1850), a Lei do Ventre Livre (le71), a taxa negativa de cres-
cimento natural da popula~ão escrava rcr-am fatores determinan-
tes no escasseamento da mao de obra escrava e, consequentemen-
te, no aumento do seu preço de compra, a partir de le50.
- Desenvolvimento da Agricultura Paulista -Aop.cit. - pag.lO.
- Berlin.ck e Hogan - O Desenvolvimento Economico do Brasil e

as Migrações Internas para São Paulo : Uma Análise Hi.stóri-ca' • - (Mimeo) - F.G.V.

_ 60 =

;~



- 61 =
Portanto, o grande surto cafeeiro que ocorreu em S~O Paulo em fins
do s~culo passado, baseou-se sobre o trabalhador livre, que desde
o início, sendo utilizado pri~ordialmente na lavoura de exportação,
estabeleceu um grau de especializaç~o dentro das fazendas, que re-
sultou numa definição mais clara da divisão de trabalho entre cam-
po e cidade, o que n50 havia ocorrido anteriormente na expansão das
zonas velhas (1). Mesmo explicitando um.processo de divisão de trâ
ba1ho em nível setorial (campo-indústria ), n~o se caracterizaria
ao nível da propriedade agrícola processo semelhante, já que aí se'
manteve,ao lado de uma agricultura de exportaçno, uma agricultura

, ..
de subsistencia destinada a fornecer alimentos para os trabalhadQ

t res. Como ass í nala Caio Prado Júnior, "na generalidade da lavoura
cafeeira; em São Paulo em particular, adotar-se-~ nas re1aç5es de
trabalho, um sistema que combina o salariado. (um salário fixo anual
mais uma cota por ocasião da colheira e variável na proporção des-
ta Última), com o direito concedido ao trabalhador de utilização de
certas áreas em proveito próprio"(2). Dessa forma, a agricultura ell
pecializada no atendimento do mercado interno será pouco signific~
tiva, já que a demanda a ser atendida limitar-se-~ ao consumo das
zonas urbanas e, 'luanto mui to, à suplementação das necessidades ~
radas no setor exportador,não atendidas; pelas atividades de subsi~

~ tência existentes nas fazendas (3) - isto quando não ocorria o in-
... .verso, ou seja, a agricultura de subsitenc~a gerando um excedente

que era destinado ao atendimento do conSl~O urbano.
Solucionado o problema da m~o de obra atrav~s das

(1) - Isso será discutido com mais vagar no tópico "Indust:rialização~'(2) - Caio Prado Júnior - op.cit. - pag. 228.
(3)- E' verdade que a evolução das atividades ~rbano-industriais a

partir de fins do século XIX, possibilit5ria gradualmente a ex-
pansão da agriCUltura voltada para o mercado interno. Porém, ,a
nosso ver, será a partir de 1930 com a intensificação do processo
industrial, que a agricultura,de mercado interno assumirá posiç50de relevo dentro do setor agr~cola.
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imigrações, a economia cafeeira encontrava-se em condições de ex-
pandir-se ràpidamente, j;~que os altos preços alcançados no merc,â

.. .do mundial asseguravam bons lucros a classe produtora, estimulan-
do-a a aumentar suas plantações. En tre 1-8~5 e 1tj90, os preços .do
café aumen taram de 7,6 cents/libra para 20 cent s./Lí.br-à , enquanto
a produção brasileira 8umentou de 3,5 milhões de sacas em 1880/81,
para 5,5 milhões de sacas em 1e90/91, atingindo 16,3 milhões de s~
cas em 1901/2.(1).

Ainda ~ue esse rápido aumento da produção não fos-
se ~companhado por um igual aumento na demanda, (gerando crescen-
tes estoques, principalmente a partir de 1900/1), a clássica intel:._

It venção do governo no mercado de café ajustava a oferta e a procura.
sustentando os preços internos, o que mantinha o estímulo à expa.D
são da produção.

,Esse processo de proteção a economia cafeeira-fun_
cionou satisfatàriamen te até a segunda metade 'da década dos 20 ,
quando a persistên~ia de excedentes estruturais na produção, ali,ã
da a outros fatores (supressão dos créditos internacionais que a-
té então financiavam a retenção dos estoques) culminaràJ.n_na crise
de 1929, que atingiu violentamente a economia cafeeira (2).

,Ao delinear-se a crise, os mecanismos de defesa a ~
~ conomia cafeeira (3)postos' em prática pelo governo, iriam, junta-

mente com outros fatores, est í.mu lar o crescimento da indústria pay
lista, iniciando assim, um processo de profundas alterações na es-
trutura do sistema produtivo, que afetaria decisivamente o setor ~
grícola' (4).

- Antonio Delfin Neto - op.cit.
- Antonio Delfin Neto - op.cit.
- Para uma exposição deto.lhada, vide Celso Furtádo - op.cit. _pags. 187/194.
- A intensificação industrial que ocorreu a partir de 1930 pe-
lo processo de substituição de importações, será tratada no tópico "Industrialização".
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Com o rápido desenvolvimento industrial, cada vez

mais nitidamente se delineava um processo de divisão inter-seto'ria!
de trabalho' entre campo e cidade,resultado de uma contínua transfei!'
r~ncia de mão de obra das atividades agrícolas para as atividades
urbano-industriais~. Surgia, assim, um setor urbano em rápido cres-
cimento que ampliava r~pidamente o mercado de produtos agropecuá-
rios fora do setor agrícola. N~o que o ~xodo rural provocasse nece~
sàriamente um aumento no consumo de produtos agropecuários. Ele a-
penas acentuava um processo de divisão do trabalho, onde parte das
pessoas antes dependentes do setor agrícola, transferindo-se para o
setor industrial, levava a um aumento na demanda de produtos agrop~

t cuários pelo setor não-agrícola (1). Esta rápida ampliação do mer-
cado interno de produtos agropecuários fora do setor agrícola, re-
fletindo um aumento nos preços, aumentava a lucratividade dessas
culturas, estimulando a produção voltada para o consumo dom~stico.

Abria-se,portanto,ao fazendeiro,ao ladb da cultura
do café,uma nova opção de prOdução,qual seja,produtos destinados ao
mercado interno.Estas novas atividades,por serem concorrentes com
as atividades de subsist~ncia(na verdade,eram as mesmas)em termos
de ocupação de M.O.,acabariam por impor um sistema de relação de
trabalho diferente daquele existente na fazenda de café, já que

_ exigd.am exclusividade do trabalhador na nova cultura. Ass'im

(1): _. Para tornar mais claro este ponto, consideremos o caso de um
país que tem s~a economia ba~eada exclusivamente em ativida-
des de subsistencia. Neste caso, não se explicitanto uma di-
~isão do trabalho,nã6 exi~ti~ã6 atividades especializadas,já
que os indivíduos uroduzem o necessário para seu consumo.
Consideremos agora"que parte desta população agrícola é tranA
ferida para o setor urbano dentro de um processo de desenvol"-
vim~nto econ?mi~o. Evidentemente, a pOPulo.ção transferida pa~
sara a constltulr-se nas zonas urbanas, num mercado para uma
agricultura especializada no atendim~nto da demanda interna.
Reitera-se , porém, que a simples transferência ~penas defi
ne uma div,isão setorial do ,trabalho ~nã6::resul tandg,cnum in
~remento do consumo de produ~os agrlcolas • Este so ocorre
a medida que esta transferencia reflete um aumento narenda.,
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se explicitava uma divisão de trabalho agora ao nível de propried,a
de, pela eliminação das atividades de subsistência que antes eram
desenvolvidas pelos trabalhadores, e ~ medida que, isso ocorria,
cada vez mais se consolidava um sub-setor agrícola onde as propri~
dades especializavam-se em produtos destinados ao atendimento do
mercado interno.

Ao mesmo tempo em que a reorientação na estrutura
produtiva estimulava uma agricultura voltada para o mercado inter-
no, como se viu, o setor exportador, base da criação da renda da ~
cOl1omia, apresentava-se em crise. Constata-se, a partir de 1928,um.
desequilíbrio estrutural permanente entre a oferta e a demanda do

t café (1), que se constitui no principal fator responsável pela
brusca redução no preço de 22,6 cents em 1929 para 8 cents em •• • •
1931 (2).

Porém, ao contrário do que se POde apressadamente
pensar, a perda do dinamismo do setor exportador não resultou na
substituição imediata do café pelas culturas destinadas a atender
o crescente mercado interno. Como mostra o quadro seguinte, o ní-
vel de produção de café, assim como a área cultivada,manteve-se em.

"expansão mesmo nos anos posteriores a crise, o que foi resultado
dos planos de defesa ~ economia cafeeira adotados pelo governo(3).
(1)- A produção do café entre 1925/29 foi de 103.292 mil sacos(para

• o Brasil),tendo sido exportado apenas 70.330 mil sacos. Vide DelfinNeto - cp s cí.t ,
(2)- Como observa Delfin Neto,op.cit.,o sistema de defesa posto em
prática nos períodos anteriores só era viável porque o excesso de .Q.
ferta em relação à demanda era decorrente de fatores aleatórios,cli
máticos,por exemplo.A partir de 1929,quando o desequilíbrio entre i
oferta e demanda revelou-se estrutural,ou seja,a capacidade de pro-
dução foi sistemàticamente superior à demanda,o sistema não se man-teve.
(3)- E'provável que algumas propriedades,dada sua baixa produtivida-
de frente à queda nos preços,viram-se obrigadas a abandonar a cultu-
ra,nesse perJ.odo de crise,e dessa forma,teriam prOvocado a liberação
de mão de obra.Porém a análise do sub-setor cafeicultor como um todo
mostra que 'essas· eram compensadas pelo aumento na área cUltivada,o
que,em termos de mão de obra,sugere que o nível de emprego na cafei-
cultura ,deve ter auméntado.lsto só não ocorreria §e a produtivi-
dade deste sub-setor estivesse se reduzindo em decorrencia de um re-
laxamento nos tratos cUlturais,que seria resultado de uma liberação
em gra~de e~cala da mão de obra empregada.Porém,como veremos a seguir,este nao f01 o caso.
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QUADRO VII -ÁREA CULTIVADA E PRODUÇãO DE CAF~ NO ES'l.DE S.PAULO
1931-1939

t

Á R E A PRODUÇl0A NOS ..

(em 1.000 ha) (1.000 sacos de 60 kg)

1931 2.088 12.909
1932 2.252 18.261
1933 2.305 18.670
1934 1.807 20.159
1935 1.989 12.600
1936 1.916 17.505
1937 1.916 .15.687
1938 1.900 15.615
1939 . 1.890 15.807

FONTE: Anuário Estatístico do Brasil de 1936, 1937 e 1939/40.

° crescimento e a diversificação da produção agríc.Q.
la, voltada para atender o mercado interno (1) ocorreu, portanto,
de forma extensiva pelo aumento quantitativo dos fatores Terra
e M.O., integrados na produção e não pela transferência destes fa-

tores empregados no setor cafeeiro; pois, se tivermos em conta que
a produtividade dos fatores Terra e M.O. manteve-se constante nes-
te período (2), concluimos que os aumentos da-prOdução voltada pa-
ra o mercado interno só poderiam resultar de uma crescente integra-
ção de mão de obra e terra no processo produtivo. Portanto, na fase
(1)•..A área' cultiVada comar"roz,feijé:o e mi'lho,as tres principais'

culturas destinadas ao mercado interno,aumentou de 1.364 mil ha
em 1931 para 1.760 mil ha em 1935.Anuário Estatístico do Brasi1--1936. .

(2)--.Quanto ~ produtividade da terra,segundo dados do Anuário Esta-
tístico do Brasil - de 1936;1937 e 1939/40 o rendimento por ha de
quase todas culturas manteve-se constante,ou decresceu como foi
Ocaso do algodão.Quanto .~ produtividade da mão de obra,ainda que
não tenhamos dados espec!ficos que permitam afirmar que se mant~
'Ve constante, pode-se ter uma boa indigação da validade desta h1p.si
taselse,considerarmos que em 1940,0 numero de tratores era de ap~nas .410 unidades.(Censo Agrícola de São Paulo de 1940).
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imediatamente posterior à crise do café, até por volta de 1935 ,
quando a produção cafeeira passou a decrescer, o nível de emprego
no setor agrícola muito prov~velmente não se reduziu (1).

Quando se iniciou o lento abandono da lavoura cafe-
eira, esta foi substituída não s6 por produtos tais como oar~oz,
feijão, milho, citros e pela ~xploração pecuária,destinados ao:..merc,â
do interno,mas também peJa expansão da prdpr í a agricultura deex-, ..
portação, através da cultura do algodão, que desde 1930,eomo mostram
6s dados do quadro VIII, já se.apresentava em expansão.

QUADRO VIII -EVOLUçlo DA ÁREA CULTIVADA COH ALGOD!O NO ESTADO DE
SÃO PAULO - 1931 a 1949•••

Á. R E A 1. R E AA N O .
A N O

(em 1.000 ha ) (em 1.000 ha)
1931 42 1941 1.732
1932 104 1942 1.340
1933 I 177 1943 1.667
1934 393 1944 1.794
1935 606 1945 1.658.

I
1936 982 1946 1.360
1937 984 1947 1.241
1938 1.182 1948 1.001
1939 1.314 1949 1.163
1940 1.416

"

FONTE . Anuário Estatístico do Brasil de 1936, 1937,' 1939/40,•
1941/45, 1947, 1949.

- Poderia se supor que o aumento da produção que Ocorreu até •••
1934, foi resultado do início da produção de lavouras novas,p1antadas no final da década dos 20. Assim, mesmo que em termos re-
ais os fazendeiros estivessem desempregando mão de obra,reduzin-
do ao mínimo a força de trabalho necessária,a produção estaria
aumentando,já que a redução da produtivldade(decorrente de um r~
laxamento dos tratos culturais)estaria sendo mais que compensada
pelo incremento da produção resultante dos cafezais novos.Porém,
se analisarmos a produtividade do café nesse período,a hipótese
da liberação em grande escala de M.O.,parece não se confirmar,já
que neste período,a produtividade aumentou de 370 kg por ha em •••
1931 para 670 kg por ha em 1934(1932 e 1933 = 490 kg por ha),o
que indica que provàvelmente não houve um relaxamento nos tratos
culturais.Ainda que não tenhamos dados para compara .•.la com ~'prgdJa
tividade dos anos 20,pode-se dizer que as obtidas entre 1931/34 .
não são consideradas baixas,quando as comparamos com aquelas obti
das nas décadas dos 50 e 60.Vide Evolução da Produtividade do Ca-:
fé no Est.de S.Paul0 - Desenv. da Agric. Paulista - op.cit.-pag294.
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Pelos dados do quadro acima, observa-se que a ~rea
plantada com algodão aumentou sensivelmente no período entre 1931
e 1940, e dentro deste, particularmente entre 1934 e 1940, portan
to, no período em que se registrou uma diminuição na área planta-
da de café. Assim, até o final da década 'dos 30, é pouco provável
que tenha ocorrido uma redução no nível de emprego rural como de-
corr~ncia do processo de transformaç5es porque passou a agricul-
tura paUlista, j~ que a retração da cafeicultura foi compensada
pela expansão da cultura do algodão e também das culturas destin~
das ao mercado interno (1).

• para o mercado interno ganhavam vulto, abriam-se novas perspec ti
À medida que as atividades agríCOlas voltadas

..• , -vas para a atividade economlca, o que nao ocorria com a expansão
. '" .do setor exportador, quando as atividades de Subslstencla fundiam

consumo e produção dentro da mesma unidade econômica. A desvincu-
lação da fonte deprddução do consumo, dentro de um mercado interno
implícaem que eles sejam integrados através de uma série de ati

vidades intermedi~rias - processamento, distribuição, etc. Assim,

como assinala Caio Prado Júnior, "em tal sistema entram em jcogo t.Q.
" ..•dos estJ.mulos recJ.procos que as atividades economicas podem propo.,t

cionar umas às outras, quando assim articuladas entre 'sí; e não é
mais apenas o consumo que impulsiona a produção, mas também esta
em todas suas fases sucessivas, que pela fonte de rendimentos que
cria, impulsiona reclprocamente o consumotl.(2). Em outras palavras,
(1) - O número de Homens-Dias por ha necess~rios na cultura do café

e do algodão sem uso da mecanização agríCOla é de 74 HDlha e ••
40,7 HDlha. Se a partir desses dados caIcul.armos o número de HD
liberados pela diminuição da ~rea de café e a absorção de HD d~
correntes da expansão do algodão, obserVamos que em relação a
essas dUas cUlturas,haveria um saldo positivo na força de trab.alho agríCOla no periodo 19.33 a 1939. .
OBS.: HD é o número de diárias (8 horas) de trabalhadores nece~
sárias por hectare durante todo o ciclo de produção (do preparo
do solo até a colheita) para a cultura anual e durante o ano a-grícola para a cultura perene. .

(2) - Caio Prado Júnior - op.cit. - pag. 340.
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o aumento da rr::ndainterna propiciada pelo aparecimento das ati-
vidades intermediárias, atua como fator de estímulo no crescime,n_
to da agricultura de mercado interno (e tamb~m de outros setores
da economia), o que não ocorria na "fase primárior exportador";,
quando as atividades de subsistência em nada contribuíam para dar .
ao sistema um dinamismo próprio.

•

Ã •Inserida dentro de um sistema economlCO que se re-
articulava, apoiando seu crescimento em variáveis éndógenas, a a-
gricultura de mercado interno apresentou-se na d~cada dos 40, em
franca expansão. A seu lado, durante a Segunda Guerra Mundial,com
a revitalização dos preços dos produtos destinados à exportação _

caf~ e algodão -- renovava-se o interesse dos agricultores p~
ra estes produtos, expandindo assim suas produções. O algodão,man
tendo o vertiginoso ritmo de ascensão da década anterior, culmi-
nou em 1944, com um plantio de 1.737 mil ha que se registr.ou como
ponto máximo da história algodoeira de São,Paulo. O caf~,:que gr,S!
dativamente vinha sendo abandonado, devido ao congelamento dos pr~
ços, ganhou novo estímulo aumentando moderadamente seu plantio(l),
Após a,Segunda Guerra, influenciado "pela renovação cafeeirae por
alguns anos de condições climáticas adversas"(2),o' algodã6.teve iua i
rea :reduzida para 1.163 mil ha em 1949. Disso resultou do meio P.â
ra o fim da d~cada, numa diminuição na área cultivada totàl,que.s~
ria maior se não fosse atenuada pela expansão das culturas de mer-
cado interno e do caf'é , Assim, ainda que no final da década, comojnoj;

:train' os dados do quadro IX, a área cultivada total se apresentas-
se em um nível inferior àquele registrado em 1944, ela 'era supe-
rior àquele registrado no início da á~cada.
(1) - Na verdade, a grande expansão cafeeira que se registrou nesteperíodo,ocorreu principalmente no norte do Paran~ •

.(2) - Desenvolvimento da Agricultura Paulista - op.cit. - pag.l3.
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QUADRO IX - ÁREA CULTIVADü NO EST.DE S.PAULQ ',-1940 a 19'49.
(14 CULTUHAS)

A N O Á R E A A N O Á R E A
(1.000 ha) (1.000 ha)

1940 3.812 1945 4.794
1941 4.161 1946 4.756
1942 3·701 1947 4.575
1943 4.2513 .194e 4.315
1944 4.'104 1949 4.500
FONTE: Anuário Es tatístico do Bra sí.I - 41/45;, 47 i 49.

•
Ao contrário do que, se deveria esperar, pelo aumen-

to na área cultivada, o nível de empregos do setor agrícola decre.s
ceu a uma taxa de 0,5%: ao ano entre 1940/1950 (1). Ora, se o nível
de emprego diminuiu ao mesmo tempo que a área cultivada aumento~,f~
talmente deveria ocorrer um aumento na relação Terra/Homem (2). As-
sim, os fatores que provocaram o acréscimo desta relação (3),seriam
prov~velmente os responsáveis pela liberação da força de trabalho A

grícola. Vamos, portanto, fazer uma breve análise dos fatores dete~
minantes da relação 'l'erra/Homem (e da produtividade da mão de obra)
quais sejam, a adoção de novas técnicas (em particular, os processos
mec~nicos) e as modificaç5es nas atividades agrícolas no sentido de
culturas de maior relação Terra/Homemt no período considerado.
(l).~ E' interessante lemb~ar que a taxa de decrJscimo de emprego de

0,5% ao ano foi calculada com base na população agrícola ativa re
censeada no Censo Demográfica de São Paulo de 1940 e 1950. Portan
to, para efeito de comparação, a área cultivada total"a ser an,a
lisada deve ieferir-~e, em princípio, ~quela do iníci6 e do fim
da década. Sob este Donto de vist3., o aumento e a posterior redy
ção d~ área cultivad~ lue ocorreu em meados da d~cada, ~ de pOucarelevancia.

(2) - Isto é deduzido da identidade A = Arr • N
onde: A = área cultivada

A/N = relação Terra/Homem
N = número de trabalhadores empregados.

- Os fatores determinRntes da relação A1N são os mesmos da rela-
ção Y/N, já que A/If nada mais é do que um dos indicadores da pro-
dutividade da mão de obra. Vide página 90.
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Quanto a intensificação do processo de mecanização
agrícola, que .resuIta numa liberação forçada de mão de obra, os d1à

. ~ ,dos eXlstentes confirmam ~ue isso ocorr~u, ainda que dee~ margem a
dúvidas quanto ao seu grau'de import~ncia na redução do nível de
emprego. Isto porque, ainda que o número de tratores tenha aumen tg".'

do de 1.410 unidades em 1940 para quase 4.000 em 1950, este últi •.
mo pode ser considerado baixo para a extensão que assumia a agri.
cultura paulista (1).

Quanto às alterações na composição das atividades Jà

grícolas, ainda que pesem a expansão do setor exportador particu-
larmente durante a Segunda Guerra Mundial, foi a agricultura de me~

~ cado interno que realmente se consolidou. ° impulso ~ industriali_

;.

I

~

zação provocado pela Guerra e o aumento da população urbana, manti-
veram a valorização de inúmeros produtos destinados ao consumo in-
terno. Assim, ao lado das culturas tradicionais, (arroz, milho,~e
feijão) começaram a aparecer com maior destaque, o amendoim, a ca-
na, a horticultura, a fruticultura e a avicultura (2). Essas alte-
rações que ocorreram neste período, provàvelmente,acabaram por in-
fluenciai a redução no nível de emprego do setor agrícola, pois
muitas dessas novas culturas requeriam menores contingentes de mão
de obra, do que por exemplo, a cultura do algodão que teve su~ á-
rea cultivada reduzida (3).

Desta an~lise precedente, cabe portanto, ressaltar
que a agricul~ura de mercado interno expandiu-se sem entrar em con
flito com o setor exportador, no que se refere à mão de obra. Isto,
mesmo na primeira metade da d~cada dos 40, quando o interesse pelo
café e algodão foi estimulado pelo aumEnto das ,cotações destes prQ
(l)u:'Para se·dar uma idéia' deste fato,veremos posteriormente quede
1950 para 1960,0 número de trotores aumentou "'d'e 24 mil unidades.
No entanto, o aumento da relação A/N nesta década elevou-se de 3,02para 3,11.
(2) • Desenvolvimento da Agricultura Paulista - op.cit. - pag.13.
(3) •••Para se ter uma idéia deste fato,vide,no i,tem "Modificações
riasAtividades Agrícolas", quadro XXII - pag.I19, o número de H.D.requerido pelas diferentés' culturas.
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Aodutos no mercado internacional. A existencia de uma agricultura em

crise representada pela cultura do café no início da década,( situ~
ção esta que se manteve em algumas regiões nos anos seguintes por
não conseguirem se afirmar como exportadoras) (1), aliada ao cresci
mento natural da força de trabéllho, permitiu um fornecimento de mão
de obra suficiente para a expansão agrícola de São Paulo e também
para atender parte da necessidade do norte do Paraná. Na segunda m~
t8de da década, com a redu9ão na agricultura de exportação provoc~
da pelo algodão, as possibilidades de conflito eram ainda menores,
já que essa passou a liberar mão de obra, que não sendo absorvida
pela agricultura de mercado interno, acabou por contribuir para uma

• redução no nível de emprego agríCOla.
Para o período entre 1950 e 1970, a análise do Nível

de Produção, Tecnologia e Modificaç5es nas Atividades Agrícolas,s~
rá feita de forma específica nos tre~ t6picos que seguem.

(1) - Antonio de Castro - op.cit. - pélg.99.
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3.2 - NtVEL DA PRODU;IO AGRtCOLA

A
,. .ocorrenc~él. do desenvolvimento ... .econom~co -

explicitando uma divisão de trabalho entre campo e cidade __
tem como uma de suas condições fundamentais que a agricul-
tura produza um excedente de alimentos e matérias primas,
que atenda ,as necessidades geradas pelo setor urbano-indu~
trial. Este fato , se por um lado se constitui em uma das
condições para a expansão dos setores não-agrí-colas, por
outro abre , agricultura. possibilidade de aumentart, , a a
sua,prod\lçâo (

, medida aumenta a renda do siste-a que se
ma ) , e, desta forma, o nível de emprego e/ou a produti-
vidade da mão de obra • Assim , podemos dizer que o creJ.i
cimento da produção agrícola constitui-se num fator deter-
minante do índice de ocupação a[srícola • Em outras pala-
vras , quanto mais r~pido for o crescimen~o da produção ,
(dependendo, evidentemente do aumento da produtividade da
mão de obra ) , mais ràpidamente deverá crescer o nível de
emprego agrícola.

A hip6tese a ser desenvolvida neste .t6pico, é
de qUe o crescimento da nr-cduc ão.- ~

, ..agropecuar~a;, no período
estudado C1950-197C) apresentou A • .te;1denc~a decrescente, o "que
contribuiu para uma dí.m í nu í çjio na taxa de empr-ego agrícola.

A análise do crescimento da produção ,agr~cola
de São Paulo e sua influ~ncia no nível de ocupação de
mão de obra, pode ser feita através
dos no quadro X.

dos· dados apresenta-
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QUADRO X _ DADOS AGREGADOS DE PRODUÇÃO E MÃO DE OBRA NO EST .DE S .,P~1iJLO

A N O Y=PRODUÇÃO N=TRABALHAJORES Y/N
C$ 1000(1) 1000 trab.(2) C$/trab.

1950 53.478,1 1.531,6 34,92
1960 75.282,5. 1.727,6 43,58
1970 84.133 1.475 57,03
FONTE: (I, - Insti tuto de Economia Agric,àla - Produçao - g:reà (A)x Rendimento Honetário por ha (Y/A). Referem.,.sea 17

produtos agrícolas. :
Rendimento l'-1onetáriopor hec tare (Y/A) : 'calculamos a
média móvel de 3 anos, centralizada no ano em questão,
à exceção de 1970, que foi a média de 68/69/70. Utili-.
zamos este critério para evitar o.scilações no rendimen.
to por hectare provocadas por variaçõesclim~ticas,etc.
Para evitar os efeitos das oscilações nos preios, utili
zamos como ,base fixa, o preço médio do quinquenio ••••
1956-60 por produto.
- Censo 'Agrícola' de são Paulo - 1950/60/70.(2)

. Na década dos 50, ainda que a produtividade da mão de
obra tenha crescido à razão média de 2,2L~ ao ano, o crescimento da
produção a uma taxa de 3,461b ao ano permitiu que o setor agrícola r~
tivesse mão de obra .:;(uma taxa de 1,22% ao ano (1). Na década segu íjj

•.

, , . dte, .8 med i, a que a t:xa de cre~cimento da produtividade da.mão
de obra aumentou par8 2,7% ao ano, para que se mantivesse pelo menos
a mesma taxa de cresc.imento do emprego da década anterior, o nível
da .produção deveria ter awnentado a wna razão média de 3,92% ao ano.
Porém,o que se observou foi uma substancial redução na taxa de cres-
cimento da produção para 1,12% ao ano, o que contribuiu para que o
setor agrícola passasse a apresentar uma tedução em sua população

.
(1) - Esses c~lculos e os seguintes foram feitos a partir da identi~~

dade :
N = Y?N onde YN··= n~vel da .prodqção ag~ícola

= nlvel do emprego agrlcola
Y/N :::produtivJ.dade da mão de obra.

que derivada, Obtem-se:
~N
N

::: ~y
Y

~ ~Y/NlY/N
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ativa a razão de 0,58% ao ano. Esta conclusão torna-se mais clara,
quando consideramos que, se o setor agrícola tivesse mantido a meji·
ma taxa de crescimento da produção da d~cada anterior, o índice de
ocupação da mão de obra no setor agrícola teria crescido à razão d~
0,76% ao ano •.

A partir da conclusão de que a diminuição da taxa de
crescimento da produção agrícola contribuiu para a liberação de mão
de obra por esse setor , a pergunta que imediatamente se coloca é a
seguinte: Seria possível que a agricultura apresentasse um tritmo
de crescimento tal que, se não evitasse a liberação de mão de obra~
pelo menos apresentasse uma taxa de crescimento da força de traba-
lho positiva?

Para respondermos a esta pergunta devemos considerar,
antes de mais nada, que a produção agríCOla de São Paulo é parte com
ponente da oferta de produtos agríCOlas do Brasil , q~e é destinada
a atender urnademanda nacional ( e internacional, no caso-das expo,l:

lotações )'•.Portanto, não cabe fazermos considerações sobre a existen
lo ~ ,cia ou não doeuma insuficiencia da oferta paulista em relaçao a de-

manda do Estado, já q~e isto só tem sentido quando analisado em tel!
mos globais, ou seja, para o país (lI.,

..

ti} - Por exemplo,se análisássemos o crescimento da oferta e da deman
da de produtos agríCOlas apenas pari são Paulo~e se isto evidenc~asse
(o que é bem provável) uma insuficiencia da pr1meira emrelaçãa a se-
gunda,a conclusão ~ que chegaríamos seria que,se se removesse os fat~
res inibidores do aumento da produção, poder-se-ia fazer a oferta cre~
cer,elevando assim o nível de emprego. Por~m, se estendessemos a análi
se para o Brasil, e não se caracterizasse um desempenho de~favorável'·
da agricultura,isto nos levaria a concluir que a insufic1encia de'ofel:
ta da agricultura paulista~ suprida pelos setores agríCOlas de outros
Estados, que dadas as condições naturais (solo,clima,etc.) de infra-e~
trutura e/ou uma utilização mais eficiente dos fatores, apresentain-se
mais capacitados para produzir.De;ssaformal~a hip6tese de l:lll1 possível
aumento na oferta de produtos agr1colas de ::>aoPaulo perder1a sua va-
lidade. Assim, cabe primeiro fazermos uma análise em termos de ~rasi]
e, caso se registre ut1)ma l' desemp~nho do setor, quantg a pro~uçao',.P:2.
deremos estender a anallse para Sao_Paulo. Caso contrario, nao cabe.
fazermos esse tipo de análises regionais.
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Quanto à aná lí.se do comportamento da agricultura br,a

sileira no que se refere ~ produç5o de alimentos e mat~rias-primas
para 8tender ao crescimenco da demanda interna,alguns autores - ain
da que pese a insuficiência de dados estut f stí.cos que permi tam con-
clusões definitivo,s - tem procur-ado a.os trar qU2 liaagricultura bra-
si1eira ou pelo menos part~ consider~vel dela, vem crescendo e diver-
sificando, exa tamente na medida requerí.da por nosso d,esenvolvimento '
global"(l).

Acei tanto est as conc Iusõe s, nao cabe aqu í, fazermos coj;
sí deraçôe s sobr-e as )o~)sibil:Ldajesde um desempenho mais satisfatório

li da agr í cultur-a pauLí stc, =lU2 teria cO:TIOresultado um aume nto no ní-
vel de empreGo, POis se isto oc:orresse, provkvelmente teríamos uma i-
gual redução na produção agrf coLa de outros Estados com uma consequen
te redução da força de trabalho aí empregada.

Poder-se-d a ar-gume nt ar que o baixo desempenho da agri-
,.., ,c~ltura ':lOTue S8 refere as ex;portaçoes de produtos agrJ.co1as (2), po "

A Ade ser encarado como urna consequenc í.ada ineflciencia da agricul tura
'brásileira e, sendo assim, o merc ado rnund í al poderia ter-se apresent.a
----_. _ .._ .._----------------------------------
(1) - Delfin Neto "Agricultura e Desenvolvimento no Brasil - Estudos
ANPES - nº ~, pag.S ~ 1966; Vide também R.Hiller Paiva - Reflexões S,g
bre as Tendencias •••- R.B.E. 2 e 3/66 - pag.113/4;do mesmo autor - E-
lement'os Básicos de Uma política em Favor da Agricultura Brasileira _
EAESP - FGV Himeo; para uma discussão mais teórica,vide A.de Castro _
op.cit.-pag.IOO/9. De modo geral esses aut.ores prOCUTC1Il1demonstrar a
hipótese acima de duas formas: a) compa.rando as taxas de crescimento
da peoduç âo..:agrícole.e da demar:da por'produ tos agrí<;olas; b) ~xamin~
do a evoluçao dos preços relatlvos dos produtos agrlcolas e nao.agrJ.OQ
las.
(2) - Healmente,o desempenho das exportações brasileiras de produtos .á
grícolas não tem sido muito satisfatório.Ainda que as exportações des-,
se.$ ,prodqt6s - (excluíndo-s~ o caf~,q~e se man~eve mais ou menos
const.ante Jj t.enhaaumentado.em numeros llldlces~de 100(1953) par~ 2.75~••
(1970) em volume,e de 100(1953) para 247(1970) em valor,elas .temcontt'lbufdo reLa tí.vamant.epouco; no que se refere ao total das eY.:portações•
?ara se ter uma id~ia desse fato,podemos dizer que no período entre •••
1953 e 1966; excuíndo-se o c~f~ - que geralmente cont!;ibuiu com mais
de 50% do total d'3s exportaçQes - a soma das êxportaçoes de todos 0l!
tros produtos agrlcolas, variou entre 16 e 27% do total. * V~de R. M.
Paiva "Bases de uma política •••1I- RBE - 2/67 - pag.22; do mesmo autor
IIElementos Básicos em Favor ••• 1I

- op.cit.
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do como a válvula de escape para o aumento da produção agrícola e,·.·.:

,
como decorrência, do índice de emprego rural não só de São Paulo cQ
mo do Brasil. Antonio de Castro contesta a possibilidade de um me- .
lhor desempenho do setor agrícola através das exportações da seguin.
te forma ; "Tal possibilidade deve, contudo, ser afastada preliminaJ:
mente pelo fato de que o mercado mundial de produtos primirios mos~
trou-se quase estagnado ao longo do período em causa (excluindo-eeo
petróleo, de 1928 a 55, tal mercado cresceu de apenas 18~5%) 11 (1) ~.
Também Ruy Miller Pa í va , analisando,'a possibilidade do mercado .ex- .
terno ter-se apresentado como um e.scoador dos aumentos da produção
agrícola, mostra as dificuldades que se ver~ficaram dado os preços
dos produtos agrícolas brasileiros terem se mantido a níveis pouco
competitivos para concorrerem no mercado mundial (2).

Aceitando-se a argumentação anterior, conclui-se,po~
tanto, que em termos de mercado interno, a agricultura tem desempe-
nhado satisfatoriamente sua função dentro do processo de desenvol- .
vimento econômico e, no que se refere ao mercado externo, frente às
dificuldades em exportar, o desempenho também não poderia ter sido

melhor. Assim, não cabe falarmos na possibilidade de um maior ·!n.,Q,:ice
de ocupação de mão de obra que seria proporcionado através de um maiQr
crescimento ..na:. produção agrícola.

E' bem verdade, e com certa razão,poder-se~i~ a~pda

airgumentar que se o setor agrícola, pela utilização mais eficiente
dos fatores de produção (através da introdução de nOVas técnicas) r~
duzisse seu.custo de produção, teria sido possível aumentar a prod.u-
(1) _.Antonio de'Castro - op.cit. - pag.105. Para uma interessante l!
nálise das causas que provocaram o baixo crescimento da demanda de pro
dutos primários nos mercados externos,vide ° Marco Histórico do procei
so Desenvolvimento - Sub-des.envolvimento - Osv.aldo Sunkel - Edi toraFbrum - 1970 - pago 35 a 40. .
(2) - R.14iller Paiva- Bases de Uma pOlítica para a lv1elhoriaTécnica da
Agricultura - R.B.E. 2/67 .•pag •.21 a 31. O método utilizado pelo au-
tor consiste em comparar oS preços internos aos preços externos menos
as despes~s de exportação,depois de transformados em m~edéi comum pela
taxa de cambio.Parte-se do pressuposto de que as..expor tações de \1I.I1: p'l"od.u
to.ocorrerão sempre que o segundo (descontado as despesas de expôrta~çãó) for superior ao primeiro.
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çio agrícola e, consequentemente, o emprego, j~ que os agricultores,
estariam aptos a arcar com a reduçio dos preços de mercado (1). Po-
.rém, para que isto ocorresse, teria sido necess~rio'concentrar recu~

. ""sos num programa de pesquisas e J.nvestimentos no setor agr.ícoLa num ",
período em que os recursos disponíveis eram necess~rios à implanta-
çio do setor industrial. Assim, isso teria exigido, em última análl
se, uma opçio por um outro modelo de crescimento (2). Além do mais,
~omo admitiremos no t6pico seguinte, a introdução de novas técnicas
no setor agrícola, não é IDn processo espontâneo, mas sim est~ sujei
to a um mecanismo de controle, que atua através do livre jógO das

I:, forças do mercado. Desta forma, mesmo que um programa de pe squí.sas

e inves~imentos para o setor agrícola pudesse ter resultado num efe1
to positivo sobre o aumento do volume de produção agrícola, este s~
ria limitado, j~ que, em última an~lise, o crescimento da produção
est~ condicionado pelo crescimento da demanda de produtos ag~ícolas

'",

- A redução nos preços resultaria num aumento na demanda interna e~ "
ses tornar-se-iam mais competitivos no mercado externo, possibili-
tando um aumento nas exportações •...Antonio de Castro - op.cit. - pag. 101. .
...Isso será discutido em maiores detalhes no t6p;~co seguinte~Aqui
s6 queremos frisar a existência destas limitações.
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3.3 - T E C N ü L O G I A

Nossa hipótese neste tópico, é que a evolução da
agricul tura tem ocorrido mediante um. processo de adoção tecno--
lógica, que tem levado à liberação de mão de obra do setor agrícQ
la, pela utilização mais intensiva do fator capital, constituin-

•

Ado-se assim, fator determinante do .exodo rural.
Se observarmos a evolução do·setor.agrícola pauli.a;

N ~ .ta, notaremos que os aumentos de produçao, tem ocorrido paralela-o
mente à realização de investimentos que introduzem técnicas pOUPâ
doras de mão de obra.

A adoç~o desse tipo de técnicas. parece ser de~or~~
,.. .rente de um processo de transferenc~a de uma tecnologia gerad? em

países desenvolvidos, onde a evolução do conhecimento técnico-cien
tífico, foi orientado para atender certas condições naturais,ass1lJl
como uma disponibilidade de fatores diferentes das existentes não
só no Brasil, como em outros países suo-desenvo lv í.dos ; No que se ? ._'-.

refere ao nosso ponto disponibilidade do fatortraba~ho os
países ricos, por vários mo t í.vo s, principalmente no século atual,
não enfrentaram o problema da existência de excedentes sub-utiliz~
dos de mão de obra rural (1). Pelo contrário, seu desenvolvimento,
dado o baixo crescimento populacional, impunha a nece::;sidade de 11
beração de mão de obra empregada na agricultura para·outros seto~~
res de atividade. Portanto; o desenvolvimento do setoragr:Cco1a .~
cessitava de técnicas que utilizassem mais .intensivamente o fator

(1) - Os excedentes de mãó de obra rural existiam no início e nas
primeiras fa.ses da Revolução Industrial. POs terlormen te, ainda
que as taxas de desemprego foss~m permanent2s duranté o proce~
so de de§envolvimento desses pa~ses, elas nao eram decorrentes
da existencia de um excedente estrutural de mão de obra rural.
Isto'será discutido com mais vagar no tópico "Indústrialização".
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•

capital, em substituição à mão de obra transferida (1).
Esse processo de absorção de técnicas importadas p~

la agricultura não só paulista como brasileira, tem sido muitas v~
zes aceito, por se c6nsidera~ este o meio mais racional de elevar
a produtividade do setor agrícola, permitindo assim, que o proces-
so ,de cresci,mento da produção agrícola assuma . um ritmo acelera-
do. Ou melhor, mais acelerado do que aquele em que se considerasse
a necessidpde de se criar uma tecnologia, em que os aumentos de prQ
dutividadeocorressem mediante a utilização de trabalho intensivo,
objetivando paralelamente ao crescimento da produção, a eliminação
da mão de obra sub-utilizada existente •

Nesses termos, o nível em que se coloca a opção quan
, . ,,. ,to a orientação tecnologica, nao se refere a utilização mais ou m~

nos intensiva do fator trabalho, isso é colocado em um pla~o secYn
dário; em primeiro plano, considera-se o crescimento do setor agri
cola de forma tal que atenda as necessidades (demanda de alimentos,
matérias primas, equilíbrio na balança de pagamentos) geradas pelo
sistema econômico (2).

Em outras palavras, à medida '.'que .:essa transferên
cia tecnológica possibilita o aumento da produtividade ao nível de

•
,

propriedade e, consequentemente, a produção ao nível do setor,poss1
bilitando, portanto, que a agricultura desempenhe aquela que é con-
siderada sua função básica no crescimento econômico - atender às n.e,
cessidades geradas pelo setor não agrícola - t.ende-a', es.tí.mul.ae--se

sua introduçio, poiS isso n;o só é desejivel como necess4ria ao pro-
ce~so. Desconsidera-se assim, a disponibilidade de recursos existen
tes, e daí a necessidade de introdução de uma tecnologia que se a-

. ;

(1)- Gunnal" Nyrdal ..•Sub-d@senVolvimento - 1970 - Coordenada Edito-
ra de Brasília - cap. 1 e 2.

(2) - Celso Furtado - Análise do Hodelo Brasileiro - Ci'vilização ErA
sil~ira - 1972 - pags. 112 e 113.
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dapte às condições de oferta abundante de mão de obra.
Dentro dessa concepção, o fato da introdução de n2

Vas técnicas provocarem a liberação de mão de obra do setor agri-
cola, colocando o sistema frente à necessidade de absorver um fI.!!
xo cada vez maior da força de trabalho em.empregos não agrícolas,
é encarado como um mal necessário, já que esse seria o resultado

•

, • A •natural do propr10 processo de desenvolvimento econom1CO. Se isso
gera ou agrava·a situação de desemprego ou da sUb-utilização da mão
de obra, é um problema que deve ser resolvido de outras formas, p~
ra que o crescimento da economia não sofra interferências (1).

Feitas essas considerações iniciais, analisaremos
neste tópico, primeiramente, os tipos de tecnologia agrico1a.· A sji
guir, diséutiremos qual a orientação do processo tecnológico ad~
tado na agricultura de São Paulo, passando daí, a analisarmos os f~
tores determinantes desta orientação tecnológica. A última parte ,
dedicaremos a análise do processo de criação e expansão de novas
técnicas no setor agrícola, dentro de um processo dinâmico, onde v~
riam seus fatores determinantes.

..•..

3.3.2 - CLASSIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA AGRtCOLA
As transformações no processo produtivo agropecuáriO,

• mediante a introdução de novas técnicas, estão diretamente ligadas

- Veja por exemplo, como essa posição é colocada por G. Edward
Schuh 1, ••• , a consequência da introdução generalizada de tecnolo-
gia na agricultura será a redução do emprego no campo e'a neces-
sidade de absorver_um flgx,? cada.vez maio~ de IEigrantes rural-ul:
bano em empregos nao-a~r~colas. Isto, alias, naO ~eve ser motivo
de lamentações, pois a1 encontra-se a própria essencia do desen-
volvimento econômico. TOdavia, os formuladores da pOlítica precl
sam ser alertados para a natureza desse problema e a rtecessidade
de tomarem,medidas pgsitiv~s para resolver ,o problema dosajust.a
mentos. Alem disso, e capc~oso e pode apenas resultar em frusta-
ções po~teriores j~stificar os programas de pesquisa agrícola na
pres.unç~o de queva~ ~esolver o problema de emprego". (Pesguisa
e PlaneJamento EconomJ.co Vol.III,nºl - março/1973 .-pag.73J.
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aos investimentos de capital que se realizam no setor (l). 'Assim,
a modernização do setor agropecuário depende fundamentalmente do
volume de invers5es realizadas, sendo por~m, que a produtividade
dos fatores ~ determinada não só pelo grau, como também pelo tipo
de t~cnica introduzida pelas invers5es~ Isso porque as diferentes
inovações t~cnicas impõem diferentes formas de combinaç5es dos f~
tores -- trabalho, terra e capital (2) -- determinando daí, dife-
rentes níveis de produtividade destes fatores. Assim, deste ponto -
de vista, qual seja, da utilização dos fatores e da prodritividade
desses, dentro do processo produtivo, a tecnologia introduzida por
ihvers5es de capital pode ser classificada em 3 tipos (3)• •. -

•

(2)

- Alpas, L.A.Q. - A Capitalização do Setor Agrícola e o Desem-
prego da Mão -de Obra - Revista de Administração de Empresas _
Vo1. 11 - nQ 2 - Junho/71 - pag. ú1/45.
- Capital é aqui utilizado de acordo com a conceituação da TeQ
ria Economica IIBensProduzidos que podem ser utilizados como ~
fatores em estágio de produção mais avançados ao passo que o
trabalho e a terra são fatores primários de produção não cansi
derados utilmente como sendo eles próprios produzidos pelo si~
tema econômico"(P.A., Samuelson - Introdução a Análise Econômi-
ca - Livr. Agir Ed. - 1968 - pag.79) . Essa concepção acima é
diferente portanto, da concepção de capital adotada do ponto
de vista de empresa rural. Como assinala Hoffman "para a empr~
sa, capital (grifo do autor) é o conjunto de valores monetários
investidos na produção, abrangendo assim, os preços dos elemeD
tos naturais e dos bens de capital (prodúzidos pelo homem)e ain
dâ .as somas monetárias que permitam contribuiç5es alheias : sa~,~
lários para trabalhadores, juros, rendas para capitalistas, im-
postos para o Estado".(Hoffman e outros - Administração da Em-
presa Agrícola - ESALQ - Parte I - 1970 - pag.8) •
- Essa classificação baseou-se numa classificação dé Inversões
sugerida por Estevan Strauss, e utilizado por L.A.q. Albas _
op'_cit. Considera-se aqui como inversões que introduzem novas
técnicfs, aquelas que mudam o processo produtivo! pois implicam
necessariamente na ad0<ião-de novas práticas ou métodos de pro-
dução. Não estão inclu1da~, portant01 aqueles investimentos que
se destinam simElesmente a modificaçao das atividades agríCOlas
pela-substituiçao de culturas. Ressalta-se, porém, que novas -
culturas podem criar condições para a introdução de nOVas técni
cas.por exemp l.o so fato'de se substituir o milho pela soja não im
p1iea que se altere a tecnologia adotada. Porém,dadãS as vanta~
gens econômisas d~ nov~ cu1tur~ Eara adoç~o de Qovas téen!eas ,essa alteraçao pode er1ar cond1çoes favoraveis a rea11zaçao dos
investimentos, que provoque a transformação tecnológica do se-
tor agrícola.
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a) - Tecnologia Neutra~ São técnicas introduzidas
por investimentos sociais, por iniciativa, geralmente, - do Es-""" _

tado, não implicando em nenhum gasto direto do agricultor (l).PrQ
curam dar ao agricultor maior capacitação, para que utilize de
forma mais eficiente os recursos' disponíveis. E' aqui chamada de

•

tecnologia neutra, porque, apesar de concorrer para o aumento de
produtividade dos fatores produtivos, não exige necessàriamente,
que se modifique as relações existentes entre eles na organização
de produção. são exemplos desse tipo de tecnologia, a adoção de
práticas corretas quanto à época do plantio, nos tratos culturais,
da colheita, espaçamento adequado, rotação de culturas, conserVa-
ção do solo, educação, técnicas de administração rural, etc.

b) - Tecnologia Poupadora de Terra: São técnicas
fundamentalmente orientadas para elevarem apro dutiív Ldale da te.rra
e são introduzidas por investimentos· que decorrem de gastos dir,~
tos do agricul t.o r; Aumentam a relação Capi tal/ferra, provocando
muitas vezes uma diminuição da relação Terra/Homem (A/N) , median
te a absorção de mão de obra. Portanto, são técnicas que não exi
gem a liberação da mão de obra para que se aumente o rendimento .-,~
da terra. Nesse caso, o acr~scimo de p~odução por unidade de área
6(Y/A), provoca indiretamente um aumento da produtividade da mão
de obra ~ (Y/N), sem provocar uma liberação da força de trabalho
empregada.

Essas técnicas implicam na utilização de insumos
tais como: sementes selecionadas, fertilizantes (químicos e orgi-
nicos), corretivos, i~setiéidas, etc.

(1) - Pode-se encontrar algumas vezes, instituições privadas. tais
como cooperativas de produtores (~xemplo: Copersucar) que
mantém departamentos de pesquisa em parte ortentados-pana
o~i~ção de. t~~nióas'do tipo neutra.
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c) - Tecnol.og í a Poupadora de Hão de Obra: São intr.Q..
duzidas por investimentos que sUbstituem,no processo produtivo, a
força de trabalho humana por outros tipos de força de tração (1) ,
implicando na liberação da mão de obra do setor agrícola; portanto
aumentam a relação Capital/Terra, aumentando a relação TerraIHomem
(A/N), mediante a substituição da mão de obra por capital.

Promovem o awnento da produtividade da mão de obra,
,porem, muito pouco se tem estudado sobre os seus efeitos sobre a

proàutividade da Terra (em alguns casos, coroócolhedeiras mecâni-
cas de algodão, pulverização aérea, pode-se àizer com certeza, que

• N "nao tem qualquer efeito pdsitivo sobre a produtividade da terra) •
Portanto, a utilização dos diferentes tipos de for-

ça de tração agrícola ~ fator determinante na produtividade da mão
de obra, assim como no nível de emprego do setor agrícola.

As forças de tração que podem ser utilizadas nas di
ferentes pr~ticas agrícolas, podem ser de 3 tipos :

a) HumanE..- Caracteriza-se GlTI parte a "agricultura
de ehXada ti, onde a f'or ç a de trabcLho é o braço humano ; ainda hoj e, .
para grande nwnero de operações agrícolas, essa ainda é a ,. .unlca

•
força de trabalho possível, pois as outras não são possíveis empr~
gar, ou quando são, deixam muito a desejar - por exemplo:- colhei-
ta de frutas (pêssego, figo, uva), etc.

-b) Animal - Substitui a mão de obra em grande núme-
ro de pr~ticas agrícolas, porém mantém as relações capital/traba-
lho e terra/trabalho, em níveis relativamente baixos. Algumas pr,á
ticas agrícolas que podem ser realizadas com tração animal:araçio,

- A substituição da força de traç50 implica na reali~ação de in
vestimentos complementares em implementas agrícolas ..-arado,
grade, adubade Lra1 semeade í ra, roç adea r-a, éarre ta,~tGl.- que .::pe.t.
mite.ma. ut í Liaaç ão mais adequada dá força de t raçáo substituta.
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gradagem, adubaç~o, tratos culturais, aplicaç~o de inseticidas,etc~
(1) •

c) Moto mecanizada - Neste grupo, incluem-se desde
o micro-trator, até a recente utilizaç~o do avi~o. Exigem maciços
investimentos de capital, provocando grande liberação ,de mão de o-
bra. Os efeitos sobre a liberaç~o de mão de obra na substituição
da força de tração humana'e animal pela motomecanizada, em algumas
das principais culturas agrícolas .podem ser visualizados no'.quadro

apresentado a seguir.

•
QUADRO XI - ABSORÇ1rO DE HÃO DE OBRA El'1 UlvlANESMA CULTURA UTILIZAN

DO-SE DIFERENTES TIPOS DE TRAÇÃO •.EM HOHEM-DIA (2) •

.
CULTURAS TRAÇÃO ANl MOTOMECANIZA MO'1'OMECANIZA MOTm.fECANI

MAL DA E MANUAL DA E ANIMAL ZADA
HOHEM-DIA HOMEM-DIA HUMEM-DIA HOMEM-DIA

Algodão 40,7 - 31,8 -
Amendoim 26,9 - - 15,29
Bat at a 74,4 63,9 - 42.,1'
Feijão 25,83 - 17,97 -Soja - - 26,15 7,44
Milho 28,7 - - 17,97
FONTE: Instituto de Economia Agrícola - Custos de Produção para s~

fra de 69170; 70/71; 74775.
Observe-se que o tipo de tração não é alternativo ao nível
da cultura, mas sim ao nível de operação agríCOla. Assim,di-
ferentes tipos de tração podem ser usados na mesma cultura
em diferentes operações.

3.3.3 - ANÁLISE DA PROuUTIVIDADE AGRtCOLA EM
SÃO PAULU - 1950 a 1970

A partir de 1950, os dados existentes permitem que

(1) - A tração animal foi muito pouco utilizada na agriculturabra_
sileira.Como tem sido dito por vários autores, a agricultura br,a
sileira passa da agricultura de enxada para a agricultura motom~canlzada.

(2) - Vide definição página 67, nota 1.
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se faça uma analise sobre G Lnt.ensLdude e a orientação da Lnt rodj;

ção de novas t~cnicas ~o setor agrícola de são Paulo.
Como se viu, DS t~cnicas que depende~ .'.de inves-

timentos diretos do Ggricultor fora'TIclassificadas em poupadoras
de terra e poup5dora de mão de obra. Enquanto as primeiras provo-
cam fundamentalmente a elevação da ;:rodutividade da terra (e de
forma indireta elevam a produtividade da mão de obra), as do se-

.:gundo tipo provocam elevação da produtividade da mão de obra, me-
dian te a liberação da, força de trabalho humana, consti tuíndo-se

,.assim num dos fatores det.sr:ninantesdo exodo rural.

• Por-t an to, a par t í r do aumento de produ tividade· dos
fatores terr3 e mão de obra, pode-se indicar a orientação do pro-.
cesso tecnológico adot&do na agricultura paulista, determinando-
-s'e assim, se este tem ou nâo se consti tuído numa das causas de-
terminantes do êxodo rurDl (l).A análise da produtividade ,ciosfã
tores terra e mão de obra na agricultura de São Paulo é realiza-
da a seguir, partindo-se dos dados agregados no Quadro XII.
QUADRO XII - DADuS .AGHEG.,mOS DE PRUDUÇ1W,ÁREA E H.O.NO· EST.,DE S.PAULO

Y=PRODU- ' A=itHEAC 2) N=TRABA- Y/A(4) Y/N A/N \
A N O ÇÃO(l) =

I
LHADORES . ,

(L~). (2) (3)
C$1.000 1.000ha 1.000trab. C$/ha C$/trab. ha/trab. I

!,
1950 53.478,1 4.627,1+ 1.531,6 11,56 '34,92 3,02
1960 75.282,5 5.370,3 1.727,3 1/.+,02 .43,58 3,11 .

I

1970 84.133 5.522 1.475,2 '15,24 57,03 3,74 I
I

(1)-' Fonte: Instituto de Economia Agrícola - Produção - área x rendimento monettrio por hectare.
(2) - Fonte: Ins. Econ. ~g;!cola - Assim como os dados de produç50~referem-se apenas a area ocupada pelas lavouras (17 prOdutos).
(3) ..•Censo ~rícolá, de São Paulo - 1950/60/70
(4) ••Calculou-se a média móVel de 3 anos,centralizada no ano em que,S'

tão,a Gxcessão de 1970,que foi a média de 68/69/70.Dtilizou-se
esse critério,para evitar as oscilações no rendimentol.ha,provoc~
das~ por variações climáticas,etc.Para evitar os efeitos das o.§.
ci1ações nos preços,utilizou-se como base fiia,o preço m6dio do
quinquênio 1956-60 por produto.

(1)- Como foi dito, a produtividade depende tamb~m da composição das



Entre 1950/60, a produção agrícola aumentou de C$ ••
21.8U4,4 mil ou seja, de 1-4-1%, enquanto que no período 60/70, o a-
créscimo no produto foi de C$ 8.805,5 mil que corresponde a um ay
mento porcentual de aproximadamente 12%. Os acréscimos de produção
dependem não só dos fatores, como·também da forma como são combi-
nados no processo produtivo~oia como j~ se disse, mediante inves-
timentos de capital introduz-se t~cnicas de produção que determi-
nam os níveis de produtividade dos fatore?

Uma análise aproximada da atuação (aumento riaguan-
tidade ut í l í zada e da produtividade) dos fatores terra e mão de 0-

• bra pode ser feita analisando-os isoladamente (1).

Do ponto de vista do fator terra, os dados do qua-
dro XII mostram que o aumento do produto total foi decorrente,pa~
te do aumento da ~rea utilizada no processo produtivo, e parte do
aumento da produtividade da terra. Assim, nas duas últimas décadas
observa-se respectivamente, que a ~rea cultivada aumentou de 16% e
2,8%, enquanto que a produtividade da terra aumentou de 21% e 9%.

Porém, qual teria sido a participação do aumento da área cultiva-
da e da elevação da produtividade da terra, no aumento da produção
agrícola? Em outras palavras, a produção agrícola nas duas últi•.
mas décadas cresceu em sua maior parte como decorrência da ampliA• ção de fronteiras, ou de um processo de modernização do setor a-
grícola mediante a utilização de t~cnicas que elevaram a produti-
vidade da terra~

(continuação pag. anterior (1)) - atividades agrícolas. Aqui,para
se obter uma simplificação na análise, considerou-se apenas a re-
lação produtividade-tecnologia. Esta procedimento foi adotado,pois
para incluirmos a outra vari~vel acima, seria necessário uma aná-
lise estatística sofisticad~,que foge aos objetivos do trabalho.
(1) - Com algumas modificações, o metodo da ~nálise que segu2,ba-"
seou-se no trabalho de Pastore, Alves e Rizz1eri - liA Inovaçao e
os Limi tes à Hodernização na Agricultura Brasileira" - USP -" (M1-
meo) - 1974.
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Considerando que a produção agrícola pode ser escr1"
ta sob a forma da identidade ;

Y AY =_.
A

onde Y = Produção'
-X-- = Produtividade da terra(por hectare)

A

A = Área (em hectares)
que derivada, obtem-se a seguinte equação de utilização mais cE,;

moda :
!::. y

Y
= !::. (Y(A)

I/A
+ !::. A

A

Podemos, a partir desta equação, determinar que par~
te dos aumentos de produção resultaram do aumento de produtividade
da terra, e do aumento da área utilizada. A partir dos dados agre~.dos do Quadro XII, determinamos as seguintes taxas de crescimento .â

nual para produção total, produtividade da terra, e aumento da área
cultivada:
QUADRO XIII TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇiIO.TOTAt, DA PRODUTIVI-

DADE DA TERRA, E DA ÁREA .CULTIVADA .NOES'].',DE:S.,PAULO

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL

50/60 % 60/70 %

!::.Y!Y 3,46% 100 1,12% 100
L::. (Y/A) 2% 57% 0,85% 16%

Y/A
!::.AlA 1,46% 43% 0,21% 24% ,

Analisando'., os' dados do quadro acima, observa-se'
que nas duas décadas consideradas, o aumento da produção agrícola
de São Paulo, foi resultante principalmente do aumento da produti
vidade da terra. Esta foi responsável na década dos 50, por 57%
do crescimento da pr~duç;o, sendo os 43% restantes decorrentes do



aumento da área cultivada. Já na década dos 60, o aumento·da prodll
tividade da terra respondeu por 76% do aumento da produção, enqua,n·
to que o aumento da área integrada na produção foi responsável pe-
los 24% restantes. Isso parece indicar que se tem utilizado na agri
cultura paulista uma tecnologia poupadora de terra, introduzida m~ :
diante investimentos que procuram fundamentalmente elevar a produ-
tividade da terra.

Porém, sabe-se que as tecnologias poupadoras de te~
ra e poupadoras de mão de obra não são mutuamente exclusivas~Assim
resta saber se também se tem introduzido no setor agríCOla de São

-
Paulo, técnicas poupadoras de mão de obra, o que, mediante a libe-
ràção de força de trabalho, configurar-se-ia como uma das causas .

... .do exodo rural.
Passemos então a analisar o aumento da produção agrí

... A - ,cola, sob o angulo do fator trabalho. produçao do setor agr1cola
pode ser escrita.s9b a·forma·da seguinte identidade, que relaciona
volume da produçâorcom o fator trabalho.

y- y N onde Y = Volume da produção-- •N
Y/N = Produtividade da Mão de Obra
N = Número de trabalhadores.

que derivada, obtém-se

/j.y
y = /j. (Y/N)

Y/l'J
.+ /j.l'J

N

Esta equação nos permite determinar o aumento da
produtividade da mão de obra do setor agríCOla, assim como a vari.a
ção do'emprego da mão de obra no processo produtivo. Em outras p.a
lavras, determina até·que ponto os aumentos de produção são acomp.a
nhados de um aumento da força de trabalho utilizada, e/ou do aumen
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to da produtividade da m~o de obra. A partir dos dados agregados
do Quadro XII , determinamos as taxas de crescimento anual para:
produç~o total, produtividade da m~o de obra, e nível de emprego
da m~o de obra,apresentadas no Quadro XIV.

QUADRO XIV - TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO TOTAL, DA PRODUTIVl
DADE DA M1W DE OBRA E DO NtVEL DO EHPREGO.NO EST.DE S.P.,

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL

50/60 % 60/70 %
t:.Y/Y 3,46 100 1,12 100

t:. ~YLN~ 2,24- 65 2,7 24.1Y/N
t:.·N/N r- 1,22 35 <-1,58) (-14l)

Pelos dados do quadro acima, observa-se que no pe-
ríodo 50/60; a produção aumentou a uma taxa anual de 3,46% enqu~n
to o nível de emprego e a produtividade da mão de obra apresenta- ~.
ramo taxas de crescimento anual de 1,22% e 2,24%, respectivamente·.
Portanto, nessa década, o aumento da produtividade da mão de obra
respondeu por 65% do acréscimo de produção, enquanto .que os 35%
restantes resultaram do aumento da força de trabalho empregada.
Com base nestes dados, pode-se levantar a hipótese de que as tran~
formações no processo produtivo tenham ocorrid9,bàsicamente, como
resultado da introduç~o de técnicas poupadoras de terra, que au-
mentando a produtividade da terra,tcriam provocado um aumento na-
tural da produtividade de m50 de. obra empregada, sem que isso re- .
sultasse numa liberaç~o da força de trabalho. Por outro lado, o
aumento da força de trabalhO, seria resultante da integração de

~ "-novas areas na produçao. Dito de outra forma, o aumento da produ-
ção agrícola não estaria ocorrendo paralelamente a um aumento da

'.

relação A/N (área/homem), portanto não estaria provocando uma li-



beraç~o em termos relativos da força de trabalho empregada.
Na década seguinte, 60/70, a situação alterou-se

de forma significativa. Enquanto que a produção aumentou à taxa
de 1,12% ao ano, o nível de emprego do setor agrícola, décresceu
a uma taxa anual de (-1,58%). Ora, isso só foi possível mediante
a manutenção de uma alto taxa de aumento da produtividade da mão
de obra (2,7% ao ano), que permitiu o aumento da produção parale-
lamente à diminuição da mão de obra empregada. Isso leva a crer
que nesse período realizou-se no setor agrícola de São Paulo, i.11
vestimentos que i'ntroduziram uma tecnologia poupadora de mão de
obra.

Portanto, nas duas décadas analisadas, levantou-
-se duas hipóteses diferentes para explicar o aumento da produ-
tividade da mão de obra. Enquanto que na década dos 50, sugere-
-se que o aumento da produtividade da mão de obra foi decorrente,

da introdução de técnicas poupadoras de terra, na década dos 60
sugere-se que foi resultante da introdução de técnicas poupadoras

•.. .de mao de obra.
A identificação das fontes de crescimento da produ

tividade da mão de obra, que 'permitem indicar a validade das hipó
teses levantadas, pode ser derivada a partir da seguinte sugestão
de Gri11iches (1)

Partindo-se da identidade :
1-=~.--L..

N A N

que dérivando, obtém-se

ó ('Y/N)
Y/N A~/NYN .

Esta equação permite que separemos a parcela do au-
(1) - Pastore, Alves e Rizzieri - op.cit~

- 90 =
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mento da produtividade da mão de obra, resultante do aumento de
produtividade da terra, e do aumento da relação A/N, que por sua
vez, seria provocada pelR substituição da mão de obra por outros
tipos de força de tração, mediante investimentos tais como': tr~
tores, aviação agrícola, etc.

Partindo dos,'dados agregados do Quadro XII,. pode-
mos obter as taxas de crescimento das três variáveis da equação
acima, apresentadas no Quadro XV.

QUADRO XV - TAXAS DE CRESCIMEN'fO DA PRODUTIVIDADE DA Mlo· DE O~RA,

DA PHODUTIVIDADE DA TERRA E DA RELAÇ1tO A/N.NO EST.DE S.P.,

TAXAS DE CRESCI:HENl'O ANUAL

50/60 % 60/70 %

~ ~YLN2 2,2.4 100 2,7 100
Y/N

(j, ~YLA2 2,00 89 0,85 31
Y!A

(j, ~AlN2 O, 2l~ 11 1,85 .69
A/N

A partir das taxas de crescimento apresentadas a~
cima, nota-se que na década de 50/60, enquanto a produtividade da
mão de obra aumentava a uma taxa anual de 2,24%, verifica~se-:: que
89% deste aumento eram resultantes do aumento de produtividade :da
terra, enquanto:q?-e '?penas 11% eram decorrentes doa~entó da rel,ã
ção A/N. Isto indica que nesse período,' a introdução de técnicas
poupadoras de M.O. ocorreU em grau bastante limitado, sendo que o

,aumento da produtividade da M.O. resultou basicamente da introdu-
ção de técnicas poupadoras de terra.

Durante a década seguinte, essa relação inverteu-se.
A taxa de crescimento da M.O. aumentou para 2,7% aO ano, sendo que
a produtividade da terra respondeu por apróximadamente 31% deste
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aumento, ficando os 69% restantes para serem explicados pelo au-
mento da relação A/N. t . pode-se dizer que na última década,As s i.m ,

os investimentos realizados no setor agrícola introduziram uma
tecnologia poupadora de mão de obra, que resultou numa liberação
da força de trabalho humana no setor agrícola.

Portanto, numa primeira aproximação, podemos dizer
que as hipóteses levantadas quanto ao tipo de tecnologia utiliz~
da nas duas últimas décadas são válidas (1). Enquanto que na dé-
cada dos 50, introduziu-se bàsicamente uma tecnologia poupadora
de terra, na década dos 60 introduziu-se de forma acentuada técni
cas poupadoras de mão de obra, ainda que paralelamente a esta,te-
nha-se continuado a introduzir técnicas poupadoras de terra.

3.3.4 ALGUMAS EVIDEiNCIAS DA INTRODUÇÃO DE T!CNICAS
POUPADORAS DE HÃO DE OBRA NA AGRICULTURA DE
S.íW PAULO.

Pode-se evidenciar que o aumento da relação A/N na
agricultrira paulista, foi em parte decorrente da introdução de
técnicas poupadoras de mão de obra, mostrando a evolução do pro.;
cesso de mecanização agrícola, através do aumento do número de
tratores, e de sua utilização em duas das principais operações ~
grícolas, aração e gradeação. Entende-se daí, que o aumento do nú
mero de tratores implica numa liberação de mão de obra, pela sub~
tituição da força de trabalho humana ou animal pela moto-mecaniz~
da.
(15 - Como se viu,deve-se· considerar que o aumento da relação A7N
pode não resultar sômente.da introdução.de novas técnicas,como tam
bém de uma mudança nas atividades produtivas,ou seja,substituição-
de ~'tvouras e 'explorações,que mesmo ...mantendo ,o mesmo rendimento m.Q
netario por hectare,aumenta a relaçao A/N.Da mesma forma;a substi-
tuição de lavouras e explorações de baixo rendimento monetário(re-
ceita total)por hectare,por outras de alto rendimento -par exemplo,
subst í tuição da cuttura de milho pela cultura de tomate ••reflete um
aumento da 12roduti~id~de por hec tare, '.que: ·n~o'., ',é •. ,resul tanteda introduçao de tecnlcas poupadoras ae terra.A lníluenc1a das modi
ficações 'nas atividades agr!colas sobre o aumento da relação A/N s~rá discutida no tópico seguinte, 3.4. .
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QUADHO XVI - Nm1ERO DE 'rRATORES E AREA· CULTIVADA NO ESTADO DE

Sito PAULO - 1950/60/70.

A N'O Ntl DE TRAT.oRES AREA CULTIVADA
RELAÇlo ~(EM 1.000 mUD.) (EM 1.000 ha )

(1) (2) T' :

1950 4 4.627',4 1.1571960 27 5.370,3 199
1970 65 5.522 85
FONTE (1) Censo Agrícola de são Paulo - 1950/1960/1970

(~)'- Instituto de Economia Agrícola de são Paul.c
(Referem-se a 17 produtos)~

. \

Segundo os Censos Agrícolas de São Pau10,o número de
tratores·titilizados na agricultura paulista que era de 4 mil 'em1950,
aumentou para 27 mil em 1960,atingindo em 1970, 65 mil unidades.

Em relação à ~rea cultivada, enquanto. em 1950 era de
1.157 ha por trator , em 1960 passou para 199 ha por trator , con-
tinuando a decrescer na década dos 60, atingindo em 1970 , a prQ
porção de 85 ha por trator.

Analisando a evolução da relação áreà cu1tivada/tr,a
to~ , nas duas últimas décadas , observa-se que em termos per-
centuais , o aUmento desta relação entre 1950/1960 foi maior que na

'.

década 1960/1970. , AIsto , a primeira vista estaria em discordancia

• com a análise anterior ,onde. se conclui~ que a mecanização da agri,cul
na última década. Porém,tura paulista ocorreu em maior intensidade

deve-se ter em conta. , que a variação da relação AlN , que indicou
que o processo de mecanização foi mais intenso na década de
1960 , é função não só do número de tratores existentes,. como tam-
bém da taxa de substituição do Homem por trator (1). Dessa forma,
(1) .- Co~o foi ditoas vari'açôes na relaç~o"A/K dependem' tambJ'm da

alteração na esb'u~ura de produção do se~or agrícola.Porém,des_
considera-se na analisé acima essa influencia, procurando-se o,h.ter maior clareza na explanação.

I'



o grau de mecanização passa a ser medido não só pelo'número de tr,ã
tore.sintroduZldqs;mas·:ta.mbénpelo contingente de mão de obra substi
tuída por trator. O que ocorreu, portanto, é que apesar da rela-
ção A/T ter decrescido em termos porcentuais mais intensamente
na décad.a dos 50, dado o aumento no número de tratores ter sido
muito maior na década dos 60, a substituição de mão de obra por
trator, em termos relativos, foi muito maior que na década ante-
rior, levando assim a um tal aumento da relação A/N, que indicou
que, na década dos 60, a mecanização do setor ag~ícola teria .Q~

corrido em maior intensidade.
A evolução da utilizagão de tratores no preparo

dos solos do Estado de São Paulo, dá:. uma evidência empírica da
intensificação do grau de mecanização agrícola no Estado de São
Paulo.
QUADRO 2['111 - PORCEN'l'AGEMDA ÁREA TRABALHADA COM TRATOR E ANI-

MAL· NO ES'l'ADODE SÃO PAULO - 1963 a 1970

A N Ü ÁREA ARADA ÁREA GRADEADA
TRATOR TRAÇÃU ANIMAL TRATOR 'rRAÇ:1toANIMAL

1963 53 47 64 36
1964 54 46 69 31
1965 61 39 70 30
1966 66 34 72 28
1968 70 30 73 27
1970(a) 70 30 75 25

.FONTE: Instltuto de Economla Agrlcola
(a) Calculado a ~artir de dados brutos do I.E.A.

Pelos dados do quadro XVII, observa-se que a.sub~
tituição da tração animal pela tração mecanizada no preparo do
solo tem ocorrido ràpidamente na última década. Enquanto que em
1963,a, área arada e a grádearlacom tração moto~mecãnizada represen
tai19mres,pectivamente 53% e 64% do total, em 1970, esses índices
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aumentaram para 70 e 75% respectivamenLe.

3.3.4.1 - FATORES DETERMINAN'rES

Ap6s termos mostrado algumas evid~ncias empíticas
do avanço da mecanização da agricultura 'paulista, passaremos a,
discutir os fatores que determinaram essa evolução. A adoção de
técnicas modernas pelo agricultor pode ser explicada pela vanta-

A •gem e conoma.c a que elas proporcionam, quando confrontada,' com os
resultados obtidGS pelas técnicas tradicionais.

Segundo Ruy Niller Paiva, "pode-se dizer que as
técnicas modernas se mostram econômicamente mais vantajosas do ,"('
que a tradicional, qU8ndo a relação entre valores obtidos e dis-
pendidos"na primeira é superior ~ segunda, situação essa que po-
de ser assim representada

• =
~t

•

Onde
Qm = quantidade do produto obtido com técnicas modernas
Q,t = quantidade do produto obtido com técnicas tradicionais
tn = quantidade de fatores modernos dispendidos na produção
Xt = quantidade de fatores tradicionais dispendidos na produção
Pq = preço do produto
Pxm= preço dos fatores da técnica moderna
Pxt= preço dos fatores da técnica tradicional. " (1) •t

Dessa representação, como assinala Ruy Hiller, po

(1) - Ruy Hiller Pa í va, 1I}10dernizaçãoe Dualismo Tecno16gico na Â
gricultu:ra" - Pesquisa e Planejamento - vol. 1 - Dez. 1971 _
nQ 2 - pag. 1~4. O autor apresenta ainda llinaoutra variável d~
terminante no processo dé adoção de nOVas técnicas,denominada
CUsto Subjetivo de Tran~fer~ncia, que omitimos de discuti-la,
dado seu carátêr sUbjetivo~que torna dif:rcil, senão impossível,quantific~-la.
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de-se deduzir as 3 relações que explicam a adoção de nov.as técni
cas pelo agricultor e, 2 p~rtir dai, poderemos determinar os fa-
tores respons~veis pela intensificação do processo de mecanização
verificado na agricultara paulista na última década.
lQ relação: Qm / xm

Qt / Xt

,,a medida .que aumenta a produtivid~
de da técnica moderna, aumenta sua van

tagem (ou diminue as desvantagens) sobre a técnica tradicional.
EI muito diflcil analisar como variou a produtivi-

dade dos fatores modernos e tr~dicionais na agricultura paulista,
dada a inexistência de dados específicos. Porém, pode-se supor
que a partir do início da década dos 60,(portanto, no mesmo p~río
do :lue se intensificou a mecanização agrícola)com a implantaçio
da indús-cria de tratores, houve um aumento gradativo na produtivi
dade das máqUinas e tratores agrícolas. Isso porque, passaram a
ser produzidas no país, não só uma linha mais completa de máqUi-
nas (dando ao agricultor, condições de ad~uirir má~uinas com po-'
tência tal, que mais se ad aptesse às suas necessidades, permitin
do, port-anto, o empr-ego mais econômico dentro de suas condições
particulares, o que nem sempre ocorria quando as máqUinas eram im
portadas), mas também uma grande variedade de equipamentos agríc.Q.
las (arados, grades, plantadeiras, adubadeiras, etc.) 1ue permiti..
ram aumentar a produtividade das máqUinas, dada: sua maior eficiêl;1
cia em determí.nada s operações (1).

.•

2Q relação: Pxm
Pxt

indica que ,a medida .qu~ díraí.nuem os pre-
(;OS dos fatores modernos em relação aos pr~

- A'lUi não se refere a um aumenbo da prOdutividade por unida-
de de área,mas sim a um aumento da produtividade do fator mo-
derno - a máluina.Por ex.,o desmatamento de cerrado cOm cor~
rentão awnentou a produtivido.de do trator (horas/hectare) em
relação ao desmatamento com lâmina.Portanto,mesmo que não te.•.
nha proyocahlo um acréscim? na produ~iVidade da terra,melhorou
a relaçao Q /XU por rcduzlr a quant~dade de horas gastas porhectare, pelo fator utilizado.
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ços dos fatores tradicionsis (terra e ""!TI. a o de obra), ou que
mentam os pr~;~os desses úl.t í.nos em relação aos preços dos primei
ros, aumcn t.a A. (a v(:t;~lL.,~C;Jl econonu.c a ou diminuem as desvantagens
econô:nicas das técnicas modernas).

~uubto a essa relação, se tomarmos a evolução das
t l~ . 1 "" t 1 d taxas de sa arlo, em re açao ao cus o rea os tra ores, para o
-r- , t..::J ' -,1fW D 1~s 3uO ae ~ao lau o, t.e rs.uo s uma b03 .í nd.í.caçjio de que a relação 11

cima constituiu-so em um dos )Tinc:ipn.is,senão no principal fa-
tor respons6vel pelo avanço do processo de mecanização, e, conse-
1uentemente, na liberação de mão de obra da agricultura paulista

QUADRO XVIII - CUSTO DO Tibl'lJH E JÁ NÃO DE OBRA NO EST.DE 81(0 PAULO

A CUS'l'O DO l'ILi\-,H SA.L.~RIO PREC.<OS
N COR C$ de :LHDICE Cí.JH C$ de tNDICE RELATI
O REN (63-65) HEN (63-65) VOS1971 1971S TE (1) TE (2) (2)/(1)'

63 3144 36~j7 9U,5 0,36 4,1 .88,8 0,9
64 6311 3t50H~ 103,6 0,76 4,5 98,5 0,95
65 9355 35842 97,7 1,36 5,2 112,4 .1,1':5
66 10633 29618 (30,7 1,78 4,9 106,4 1,31

) 80,0 2,49 115,6 1,44 -67 13561 29352 5,3
6H 16192 28209 76,9 3,2tl 5,7 122,9 1,59
69 10978 27385 71+,6 3,97 5,7 112,9 1,64
70 19120 23036 62,B 5,13 6,1 132,6 2,11
71 21898 21898 59,7 6,41.j. 6,4 138,1 2,31
72 24786 21202 57,8 0,38 7,1 153,6 2,65
73 26439 181+50 5\),3 9,90 7,6 164,3 3,26

.. - ~ ','FuNI1E : PASTOhE, ALVLJ. .ó RI:::.~IER1, op s cí.t , pag , 29
.- . - - ."'. "' - ~••Para determinarmos a rc:::l,élcaode prG(;OS en tre fatores, deVerli1.J •• ~ _mos tomar o cu sto do hcc t:.:.ro, trab.iLhnd o co:n maquinas e o com-

pararmos com a cus~o lo ~8ctar~ tr~balhado com foria,de traç;o
humanG. OLt mesmo anlillCll.Como n&o temos dados eSDec~flCoS qUê
permitam essa comparaç;o, acreditamos que a re1~ç;o entre pre-
ço de t.r a bor e p rr.co da mão de obra possa dar uma boa indica-ç;o. •
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Pelos dados dO·luadro acima, observa-se que a reI-ª.
ç~o entre os preços dos fatores elevou-se de 0,9 em 1963 para 3,26
em 1973, o que significa dlzer que houve Uma substaneial redução
no preço do fator moderno em relação ao preço do fator tradiciona~

Ào que fatalmente contribuiu para aumentar a vantagem economica das
técnicas modernas, estimulando assim sua adoç~o (1).

39 relação ; esta relação indiea que desde que
exista uma vantagem econômica pa-

ré?as técnicas tradicionais (ou vice-versa), o aumento nos preços
dos produtos aumenta essa vantagem e sua diminuiç~o tende a

(1) - Deye-se acrescentar também os efeitos do Estatuto do Trabalh,a
dor Rural (1963) e do crédito rural como fatores que estimula-
ram a mecaniza~ão agrícola .à medida qu.e provocaram uma me':"
lhora na relaçao do~ preços em benefício do fator moderno.
Quanto ao E.T.R., a medida que atribuiu encargos trabalhis-
tas (férias, indenização, jornada de 8 horas, pagamento do salá
rio mínimo, 13L salário) aos fazendeiros, aumentou o cUsto da-
mão de obra, contribuíndo para o avanço da mecanização agrícola.
Por outro lado, o E.T.R. provocou uma aceleração da utiliza~ão
de volantes dentro do setor agrícola, pois essa foi a sOluça0
que se_apresentou aos fazendeiros para escapar dos encargos tr,a
balhistas. Assim, observou-se, principalmente a partir de 1964,
um deslocamento da população rural para as zonas urbanas, cujas
implicações sociais tem sido ultimamente bastante discutidas.'
Porém, esse~ moviment~s migrntórios no sentido rural-urbano~n~o
se caracterlzam como exodo rural, de acordo com nossa definlçao,
pois esses trabalhadores (baias-frias) continuam a depender dasatividades a~rícolas.
Quanto ao credito rural; principalmente na década de 60, parece
ter sido utilizado cornoinstrumento de estímulo à mecanização lã.
grícola. Uma evidência desse fato é que, de acordo com dados
do Banco Central ? entre 1969 a 1971 , aproximadamente 70% do
crédito à investlmentos agrícola,forárn destinados a melhoramen
tos e equipamentos ,rubricas em que estão catalogados prin-
cipalmente os créditos aplicados na aquisição de máquinas ,mQ
t2res, tra~o:es , e implementos ag~ícolas. T~bém a distribulgao do credJ.torural do Banco do Estado de Sao Paulo, mostra
que no periodo entre 1964/1965 a 1970/1971 do total de inv94timentos agrícolas ( máquinas e investimentos agricola e pecu.a
rio -- excluindo a~uisição de animais e custeio peCUário ),
aproximadamente 80% foram destinados à aquisição de máquJ.-nas.
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diminui-la (1).
Quanto a essa última relação, ad~itindo-se que na

última década houve uma melhora na vantagem econômica para a in-
trodução de máquinas,decorrente do aumento da produtividade e da
melhora na relação de preços entre fatores, pode-se dizer que o
comportamento dos preços dos produtos agrícolas atuou. : no senti-
do de diminuir essa vantagem, já que o índice geral de preços dos
produtos agrícolas apresentou tendência decrescente (2).Dessa fo,!:
ma, é bem provável que o preço dos produtos não se constituiu num
dos fatores responsáveis pela mecanização da agricultura paulista.

Finalizando este ítem, concluímos que a mecanização
• da agricultura paulista teve no aumento da produtividade das má-

quinas ~ equipamentos, e na melhora da relação de preços entre os
fatores 'alternativos (máquinas e mão de obra), os principais fat.Q
res responsáveis pela sua expansão.

3.3.5 ALGm~1AS EVID~NCIAS DA INTRODUÇÃO DE TE:CNICAS

POUPADORAS DE TERHA NA AGRICULTURA DE SÃO

PAULO.

A rigor, o que interessa no presente tópico, é in-
dicar o processo de liberação de mão de obra do setor agríco1a,p~
(1) - Exemplificando: Supondo que exista uma vantagem econômica

das técnicas modernas sobre as tradicionais em termos de cus-
to de produção, dada a seguinte situação inicial L

Qm = 100 Cum = 5 '-4t= 50 Cut = 4 Pq = 10
Receita Líquida = Q(P-Cu):. RLm = 100(10-5) = 500

RLt = 50(10-4) - 300 V.Econ.:200 ...
Supondo que Pq. aumente para 12, teremos .

RLm = 100(12-5) = 700
RLt = 50(12-4) = 400 .V .E;con.:300

Supondo que Pq diminua para 8 teremOsRim = 100(8-5) :: 300
RLt = 50(8-4) = 200 V.Econ.:l00OBS.:. - Curo = custo unitário - técnica moderna

Cut = custo unitário - técnica tradiciOnal.
(2) - Vide Quadro XX, página 112.
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la introdução de t~cnicas poupadoras de mão de obra, decorrente::
de investimentos que utilizam mais extensivamente a mão de obra , .
mediante sua substituição por outros tipos de força de tração. Po
rém, sairemos um pouco desse tema central,pa..radiscutirmos .nes te' .J"
tem, e em parte dos seguintes, a introdução da tecnologia poupadQ
ra de terra no setor agrícola de s~o Paulo. As inovaç5es tecno16- .
gicas desse grupo, apesar de não provocarem a liberação da mão d~
obra, n~o se caracterizando)portanto, como causa do ~xodo rural ~
tem como se viu, influ~ncia direta no nível de emprego do setor â

grícola. Portanto, frente ao fato de absorver mão de obra, media.n·
te o aumento' de produtividade do setor, sua Lntrcduçjío pode ser

t encarada " como diretriz .para modernizaçãoem princl.pio, a do setor.
agrícola sem liberação de mão de obra.

Quanto , do primeiro tecnologiaas grupo neutra _
não serão discutidas, sem que com isso as rejeitemos corriode .menor
importância. Essas técnicas, sendo introduzidas geralmente por in
vestimentos indiretos do Estado, tomam características peculiares,
tornando-se difícil determinar não s6 o grau de SUa introdução ,
com6 também seus efeitos sobr~ a produtividade do setor (1).

Um dos índices utilizados para medir a introdução
de técnicas poupadoras de terra, é o aumento da produtividade da

t terra que, conforme cálculos anteriores, apresentou nas duas últi-
mas décadas, taxas de crescimento anual da ordem de 2% para 50/60
e 0,85% para 60/70. Isso nos fez supor que parte dos investimen-
tos realizados no setor agrícola de São Paulo, acabaram por intrg
(1) - Uma das formas que tomam esse tipo de investimentos ~ a con-
tratação de pessoal tecnico qualificado -- Eng.Agrônomos, Veteriqá
rios, etc. -que deve transferir ..novas técnicas para .o setor _ag:rft,
cola, mediante contato direto com o agricultor. Apesar de reconhe-
cermos a importância da extensão rural, do ponto de vista do pre•.•::
sente trabalho, é muito difícil avaliarmos as necessidades do se--
tor, assim como a efici~ncia e os efeitos desses~inveét1mentos,ra_
zão pelo qual nos omitimos de fazer maiores comentários.·

Í3ffiLIOTECA I{l\.IlL A. BOEDECKER



duzir uma tecnologia poupadora de terra. Tal hipótese encontra fo~
te apoio se analisarmos isoladamente os ganhos de produtividade de
alguns dos principais produtos agrícolas,o que ex~lue a possibi1i~
dade ressaltada anteriormente,degue os aumentos de prO,dutividade,
verificados,poderiam ser resultantes apenas de uma alteração na e~
trutura produtiva, no sentido de produ tos que apresentassem um maio'r
rendimento monet~rio por hectare.

Embora não pretendamos comentar os aumentos da pro-
dutividade de produto por produto,os dados do quadro XIX mostram
que fora algumas excessões - arroz no período 48/52 e 58/62, e b.ª-·
tata,amendoim,cana,arroz no período 58/62 e 68/72 -- os ganhos oh-

• tidos pelos principais produtos agrícolas ocorreram de maneira c1.a
ra sDes'sa forma, entende-se que nas duas décadas consideradas, tem-se
realizado no setor agrícola de Sªp Paulo investimentos que intrody
ziram técnicas poupadoras de terra (.1).
I,~UADROXIX: PRODUTIVIDADE F!SICA DOS PRODUTOS AGRíCOLAS NO EST •.D,E..,S.• P.

,

PRODUTO PHODUTIVIDADE M1IDIA (Kg/ha) AUMENTO PORCENTUAL
M~DIA rvrl!:DIA MEDIA 4~/52 a 58/62 a48/52 58/62 68/72 58/62(%) 68/72(%)Algodão 557 1.004 1.294 8-0 29Batata - 5.216 9.782 11.502 88 18Tomate 14.013 26.809 21.761 '86 (-17)Café 396 425 597 7 40Milho 1~352 1.412 1.711 4 21Soja 927 1.101 1.372 19 25Cebola 3.579 4.213 4.858 18 15Feijão 651 402 474 38 18Handioca 12.617 16.493 17.307 31 5Namona 1.008 1.008 994, 8 9Amendoim 1.060 1.264 1:'285 19 ..2Cana 45.651 51.076 49.609 12 (-2,8)

Anro 7,' L./,?}, . 11..'3? Ql1"o (21) (-1.9),

<Oi

FONTE:lnst~tuto de Econom~a Aer~cola-Secr.da Agr~c.~o Est.S.Paulo
(1, - Omí, t'lm6-rios de di;c'tltiraqui como atuarâm os fatores dete~
minante~ na introdu9ão de técnicas poupadoras de 'tetra' .,poisisso foge aos objet~vos do trabalho.
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3.3.6 CüNSIDERAÇOES TE6RICAS SOBRE A CRIAClo E A
EXPANSÃO DE NOVAS 'l':gCNICASNO SETOR AGRtCOLA

Nos ítens anteriores, após classificarmos oS,tipos
de tecnologia agrícola em 3 grupos (neutra, poupadora de terra e
poupadora de mão de obra), analisamos a orientação do processo ...de
modernização da agricultura paulista, concluindo que,em'bóratenham:
se introduzido t~cnicas poupadoras de terna, principalmente entr~-'
1960/70 , verificou-se um grande avanço na introdução de t~cni-
cas poupadoras de mão de obra, que liberando a força de trabalho

'"agrícola, constituiu-se numa das causas do exodo rural.
A partir desta conclusão, analisamos quais são <:os

fatores" determinantes na adoção de novas t~cnicas pelo agricultor
e desses, quais foram aqueles que se revelaram os responsáveis pelo
avanço da mecanização na agricultura paulista.

Colocando-se agora a necessidade de reorienta~'o de
, , 'senvolvimento agrlcola de forma a alcançar os objetivos desejados

(atenuar ou mesmo evitar a liberação de mão de obra e aumentar a
renda e os salários das classes rurais mais pobres), consideramos
fundamental dentro de um planejamento global para o setor, a nece,a
sidade de reorientar o processd de modernização da agricultura, no

, sentido de uma utilização mais adequada dos recursos existentes, o
que, fatalmente, dará às técnicas poupadoras de terra,um..pc9.p~l:mais

,.destacado do que aquele que elas tem assumido atualmente (1).
Assim; considerando a importância da reorientação do

- Quando se fala em reorientar o processo de modernização do s~
tor agrícola, enfatizando a import;ncia das técnicas poupadoras
de terra, não se quer dizer que as t~cnicas poupadoras de mio
de obra não devam ser,intro~uzidas. Como veremos no último eáp_~tulo, do trabalho "Consideraçoes Pí.na.í s ", pag.1Lt.9,es te tipo de '
técnica1; quando introd';l~ida<len~ro 4eã um p~an~ global pê}ra o ~.
tor agrlcola~ tem sua lmportancla. O que nao e aconselhavel e
sua introduçao da.forma indiscrimina.da como tem sido realizada.
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processo de modernização, para que a agricultura atenda ~s duas
funç5es a ela atribuida no presente trabalho (1), e d~ssa forma,
atue· de maneira eficaz no desenvolvimento econ5mico do país,~ .que
passaremos a discutir o processo de criação e expansão de nOVas
técnicas no setor agrícola.

3.3.6.1 CRIACÃO DE NOVAS T~CNICAS

·A tecnologia colocada à disposição do agricu1 tor,.Pll

ra ser introduzida através de investimentos,é gerada ou pelo gove~
no ou pelas firmas particulares. Conforme assinalam Pastore, Alves
e Rizzieri, baseando-se na hipótese de Hayami e Ruttan, "no caso

• em que essas inovações sejam produzidas por firmas ligadas ao mel:.
cado, o·sistema de preços indicaria onde estão os retornos mais e-
levados. No caso de novas técnicas produzidas por instituições ofi
ciais;de pesquisa, o mercado não seria, através do motivo maximiz~.
ção dos lucros, o indicador das inovações mais econômicas"(2).

Se o sistema operasse em regime de concor~ência peL "

,.
(1) - As funções atribuídas à agricultura dentro do processo de de-

senvolvimento econômico são assim esquematizadas por Antonio de
Castro (7 Ensaios Sobre a Economia Brasileira - Forense-l969 ~
pag , 92/93) :

"a) geração e permanente ampliação de um excedente de ali-mentos e matérias primas
b) liberação de mão de obra
c) criação ~e mercado
d) transferencia de capital"

Por tudo que já foi dito no presente trabalho, está claro que li

não consideramos,pelo menos da forma que tem ocorrido, a liber,a
ção de mão de obra como uma função a ser tradicionalmente desem
penhada pelo setor agrícola, dentro do processo de desenvolvi-
mento economico. Quanto às.outras funções, elas não serão discu
tidas de forma específicas, pois isso foge aos nossos objetivos.
Aliás, isso irá se constituir numa das principais limitações do
trabalho,já que em última análise, estamos preocupadoS com ape-
nas duas ·das.funções que atribuímos ao setor agrícola.PQrém,sem
a pretensão de eliminar essa deficiência, no último capítulo,
"Considerações Finais",procuraremos fazer uma análise mais ampla
onde~consideran~o.o setor agric01a dentro do pro~essode ~esen-
volv~mento economlco,outras funçoes do setor serao discutldas.(2) - Pastore e outros - op.cit.



feita, a tecnologia gerada pelas empresas privadas tenderia a a-
dequar-se à disponibilidade de fatores, e como assinalam os pre-
preceitos neo-cl~ssicos, o sistema tenderia ao equilíbrio geral ,

.onde estaria asse~urada a alocação ótima dos recursos, não haven
do razão para a inter~erência do Estado. Dessa forma, o livre jo-
go das forças do mercad9 evitaria qualquer possibilidade de se in
troduzirem técnicas poupadoras de terra em regiões onde houvesse
abundância de terra, ou técnicas poupadoras de mão de obra em re-
giões onde o recurso abundante fosse a força de trabalho humana •
À· medida que são introduzidas imperfeições no mercado -- flxã
ção de salários, subsídios à aquisição de determinados insumos -
e, mais ainda, quando se aceita a tese de Ga1braith (1), de que·
as empresas (vendedoras de insumos) detêm um poder que transcende
os limites impostos pelo mercado (orientando-o segundo seus pró-
prios interesses), abre-se a possibilidade de desenvolver ou tran~
ferir de outros países, uma tecnologia que não reflita as necessi
dades do setor agrícola no que diz respeito à disponibilidade de
recursos existentes. Nesse contexto, no que se refere à criação de
novas técnicas (2), cabe ao Es·tado a iniciativa de gerar uma tec-
nologia que se adapte às condições naturais, assim como a disponi
bilidade de fatores existentes. Sendo essa iniciativa ,exercida li

(1)
(2)

_ Vide John K. Galbraith - O Poder e o Economista .nen , Revis·-
ta Argumento - nº2 - novembro de 1973 - pag.5/l7.
- Sem dúvida,cabe também ao Estado criar estímulos - subsídios,
créditos,etc. - que induzam a reorientação do processo de ado- '
ção de n~vas técnicas. No caso de se aceitar a tese de Galbraith
da existencia de um sistema de planejamento do qual as firmas
vendedoras de insumos í'ariamparte, caberia ao Estado impor li-
mites à atuação daquelas. E' bem verdade que isso implicaria na
própria emancipação do Estado, j~ que para Galbraith, este está
intimamente ligado ao sistema de planejamento que o acomoda se-
gundo suas próprias necessidades.
Para maiores detalhes da tese de Galbraith, Vide sua obra tlEco~nomia ê o Objetivo público" - Livr. Martins Editora .•.1973 ...e
em particular, o capitUlo XVI.
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"vremente pelo setor privado, pode-se levar a criação (ou transf~
rência de outros países) de uma tecnologia que não se adapte às
necessidades reais do setor e em consequência, haverá um '''compl~
to divórcio entre as funções macroeconômicas de produção(v,irtUai.s)
que seriam ' mais adequadas a uma tal dotação de recursos e .a
que las que resultam por agregação das funções microecon5micas •••
face ao sistema de preços relativos existentell (1).

Ainda que tal situação se evidencie no Estado de
são Paulo, parece não existir aí uma definição clara dos objeti-
vos a serem alcançados pela pesquisa tecnológica, que deveria ser
determinada segundo a disponibilidade de recursos existentes.

Dessa forma, quando se analisa o grau de utiliza-
ção de determinadas técnicas poupadoras de terra no setor agríc.Q.
la'de São Paulo, este mo stra-cse na ma í orí.a das vezes, num nível
insuficiente em relação ao que seria esperado em uma agricultu-
ra em processo de modernização,dada a constelação de recursos e-
xistentes. Isso parece demonstrar as limitações da pesquisa, e/ou
dos esforços para introdução de técnicas que reconhecidamente têm
grandes efeitos sobre o aumento de produtividade da terra, como
por exemplo é o caso de sementes selecionadas (2).

,O que ocorre e que grande parte da iniciativa de
f criação e introdução de nOVas técnicas no setor agrícola, cabe ao

setor privado, através das f'Lrma s produtoras de insumos agrícolas
(3). Assim, o que se observa é que mesmo para os insumos que ele-

- M. C. Tavares .•."Da Substi-cuição de Importação ao Capita1is-'mo Financeiro" - Ed , Zé1har - 1974 - pag. 52. .
- Segundo dados do I.E.A. (Desenvolvimento da Agricultura Pau-
lista - op.cit •.••pag.123) àexce~ão do algodão, a taxa de ut1
1ização de sementes selecionadas e bastante baixa. Pode-se c1=
tGr, como exemplo, o mi1h~ que depois do algodão, é O que tem
a maior taxa de utilização de sementes selecionadas, sendo es-ta oscilante entre 25 é 50%.
ao A Il)aiorparte das firmas pr?dutoras, ~e insqmo~ agrícolas,
mantem departamentos de pesqu~sas e equ~pes tecn1cas de vende-~doreq encarregados em difundir o emprego de seus produtos.
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vam a produ tividQde da t.crr.: , esses sao resul tant.es de uma tec-

'"nologia gerada em países desenvolvidos, cuja transferencia acaba
por acarretar custos relotivamente altos,j~'que foram criàdos.pa-
ra atender a uma disponibilidade de recursos diferente daquela
existerite..aqui.(l).

Ao lado do problema da criação da tecnologia ade-
quada ~s condiç5es existentes, existe o problema da expansão das
novas t~cnica~ entre os agricultores., ~ue ~ o assunto que tra-
taremos a seguir.

3.3.6.2 EXP~NS~O DE NOVAS ~~CNICAS (2)

As teses que procuram explicar a expansão de no-
vas t~cnicas no setor agrícola, estiveram na Jltima d~cada, no

(2)

- Como exemplo de importJção de t~cnicas poupadora~ de terra,
pode-se citar o caso dos fertilizantes. Ao contr~rio do que
era de se espçrar, num país onde existe a escassez de capital,
os adubos organicos Cadubos verdes e estercos) são muito pou-co utilizados.
Em 1969, segundo dados brutos do I. E. A., apena§. 10% do to-
tal gasto em adubos, era realizado em adubos orgªnicos. Logo,
são os adubos minerais que tem utilizaç~b~ma~i~ representa-
tiva na .J.gricultura.Portanto, da mesma forma que se aceita a
necessidade de mecanizaç~o da agricultura, como forma de ele-
Var a produtividade da mão de obra, aceita-se a introdução de
adubos minerais como forma predominante de elevar a produtividade da terra.
~;o ~endo o adubo mineral,d~sponível.no Bras~l para.utilizaç~o~med~ata, torn':'-Se118C'2SSarlaa sua ~mportaçao. AssJ.m, o agri
cuItor encon tra- S("3 f'r ente a um insumo de aLto custo, que torna
a relação preco do insumo moderno - preço do fator tradicio-
nal, desfavorJvel ~ utilização dos fertilizantes, o que acaba
por resultar em baixos.n~veis de utilização do insumo e, consQquentemente, da produt~vldade da terra.
- A diferença entre os conceitos de adoção(utilizado anterior-
mente)e expansão de nOVas t~cnicas ~ dada por Ruy Hiller Paiva
(op.cit.-pag.lt13/4): fiA adoção que se constitui num problema .
de caráter microeconôl7lico,dI z respo í, to a um processo decisÓ-· .
rio da alçada direta dos aEricultores que julgam - com base
prinCipalmente nas perspectivas de wna vantagem econômica _ se
devem substituir suas t~cnicas. Ao contrário,'ta expansão"de nQ
.Vas técnicas (;Ol1t::titui"'~ênum processo mais complexo, pois cOll
sidera-se o aspecto~din~nico do processo de adoção de técnicas'
modernas. Sob esse angUlo, levam-se em conta os refl~xos sohre

:"I IV ., 1- N _... ~a a~oçao Qas mudanças q~e ocor~em.nas con~lçoes econOMJ.cas A
medlda em que essa adoça0 de tecnlcas modernas se expande por
maí or'número de agrLcu Lt.o ras, Tem-se assí.m , o problemfi.de mo-
derniza~ão da agricultura considerado de um ponto·de~vi$tp..mâcroeconomico" •.
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rol das principais preocupaç5es dos economistas, surgindo daí as
mais variadas formulaç5es. Essas formulaç5es, na maioria das ve-
zes, não s~o conflitantes, mas sim são e~tudos que, embora par-
tindo da mesma visão do problema, analisam aspectos parciais, l~
vando seus autores à posiç5es diferentes. O exame isolado dessas
teses, foge aos objetivos do presente trabalho, frente ao que s~. ~
paramos duas formulaç5es, 1ue acreditamos representar as duas co~
rentes que englobam a maioria das posiç5es sobre o assunto.

A primeira linha de argumon t.ospara explicar o prQ
de de técnicas setor agrícola , desenvol-cesso expansao novas no e

vida Huy Niller Paiva (1). Segundo este autor, •.. da
~

por a expansao
melhoria técnica no setor agrícola está sujeita a um mecanismo de
auto-controle,que se·efetiva através do mecanismo de mercado.

Esse mecanismo atuaria da seguinte forma: se se aQ
menta o preço do produto (aumento riademanda) ou se reduz os pr~

A •ços dos fatores modernos, aumenta-se a vantagem econom1ca da in-
trodução da melhoria téc::üca. Essa, uma vez adotada, tende a el,Sl
var i produtividade física dos fatores tradicionais (terra e mão
de obra) resultando no aumento de produção. Em virtude da baixa
elasticidade-renda e preço dos produtos agrícolas, tem-se uma qu~
da de preços (dos produtos) o ~ue condiciona a adoção dessas no~

~ va~ técnicas por outros agricultores, por diminuir as vantagens ~
conômicas que apresentam sobre as tradicionais. Por outro lado:,
sendo a melhoria técnica substitutiva dos fatores terra e mão de

,obra, .8 medida. que ..ma.iornúmero de agricultores a adotem, pro-
voca-se Ulna redução nos preços desses fatores, diminuindo também,

...Vide R. M. Paiva "1'1odêl'nizaçnoe Dualismo Tecnológico na A
gricultura "Pesquisa e Planejamento Econômico" Vol.l, nQ2
pag. 171-234 e "O IvIecnnis:node Auto ...controle no Processo
de Expansão da Melhoria Técnica na Agricultura" ._R. B.E. _1968.- ~ag.5-38.
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as possibilidades econ5micas da introduç~o de nOVas t~cnicas, j'
que a redução no preço dos futores favorece a produção pelos prQ
cessos trndicionais.

Dentro dessa urgumentação, conclui o autor que e-
xiste um grau ade::;.uadode mOdernização do setor agrícola, impos-
to pelo crescimento do setor n~o-.s.grícola,acima do qual; forçar
o grau de moderni~ação resultaria em prejuízo para os agriculto-
res tradicionais e na amplí.açjio de um êxodo nocivo de agricul to-

N ~res para os centros urbanos,que nao os podem receber economica-
mente. Dessa forma, a política de modernização da agricultura nos
países em desenvolvimento, deve porisso orientar-se no sérttido de
promover a substituição da tecnologia tradicional, at~ alcançar
esse grau 6timo de modernização (1).

Uma segunda linha é desenvolvida por Celso Furta-
do que enfatiza a estrutur3 agrária e a capacidade de absorç~o do
iliercadocomo as vari'veis determin~ntes no processo de introduç~o
de novas técnicas no Brasil (2). Segundo o autor, as condições
prevalecentes no Brasil, mantém-se tais que "as terras continuam
a ser abundantes e a oferta de mão de obra permanece elástica no
que resp<:.itaao setor agríCOla. Em face dessa abundância de recul:,
sos, a extrema concentração da propriedade da terra, permite a em

• presa eero-mercantil impor ~ população rural, salários ínfimos •••
o que transforma-se em bar~airas ~ penetração do progresso técni-
coll(3) • De outro lado, no segundo tipo de P!opriedade qUe preva-
lece dentro dessa estrutura agrária, os minifJndios, dada ~ exi-

guidade de sua parcela, n~o atingem a relação terra-homem neces-
s~ria para evoluirem·t~~nicam~nte.
(15 - R.M.Paiva - op.cit.- pa9- li6~
(2) ...Vide Celso Furtado - Analise do ~":odeloBrasileiro - Civiliz,a

ç50 Brasileira - 1972 ...em particular entre as páginas 115/123.(3) - Ibidem - pag. 119.



= 109 =

Por outro lsdo, sugere a import;ncia da capacidade
de absorção dos produtos agropecuários pelos mercados, como fator
determinante na introdução de novas t~cnicas da seguinte forma~'~
levar a produtividade do trabalhador agrícola sem reduzir o·empr~
go significa evidentemente intensificar o crescimento da produç~o
agrícola. Quando se coloca essa que stjio , levanta-se imediatamente
a capacidade de absorção dos mercados"(l).

Dentro dessa conceituação, a reforma agrária surge, ,
senão como a principal, como lunadas principais soluções para eli
minação das barreiras que impedem a introdução de nOVas t~cnicas

, no setor agrícola, permitindo assim, o aumento da produtividade
dos fatores de produção, paralelamente à elevação do nível de vi-
da da popUlação rural.

,Seeundo esse autor, a reforma agrária aumentando a
área e o número de minifundistas, permitiria que esses atingissem
o e1uilíbrio econ~mico exigido pelas novas t~cnicas, resultando
num 'aumento da produtividade da mão de obra, e consequentemente ,
na valorização do trabalho agrícola. Essa valorização do trabalho
repercutindo no preço de oferta da mão de obra (o que ocorreria
pela diminuição na oferta do trabalho , já que parte desta tornar-
-se-ia minifundista) forçaria a empresa a "encaminhar-se para el~

~' vação da prOdutividade de sua mão de obra a fim de acompanhar a
alta nos salários. A capitalização teria que se intensificar ,e as
práticas tradicionais de cultivo teriam que ser progressivamente

.abandonadas" (2).

Por outro lado, se se aumenta a produtividade agr,!
cola, ao mesmo tempo que o emprero se mant~m constante, deve-se a~

, ,
- Celso Furtado - op.cit. - pag.12l. Sobre esse ponto, o~autor
não faz considerações específicas a respeito de como a capaci-
dade do mercado atuaria sobre a introdução de nOVas tdcnicas.
• Ibidem - pag. 117.
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mentar a demanda interna 1;01' produ tos agropecuários. Como solu",,:'
ções para este problema, o autor sugere que, além dos efeitos so~,
bre a distribuição de renda provocados pela reforma agrária, que
resultariam num ácréscimo no consumo, "nunca se insistiria demais
sobre o fato de que a reconstrução do setor agríCOla só é viável
se o setor urbano estiver em rápida expansão. No Brasil, essa ex-
pansão deveria ser acompanhada de um aumento relativo das massas
salariais dos grupos de baixa renda. Por último, deve-se conside-
rar a possibilidade de exportações subsidiadas de certos produtos
a fim de evitar a deteriorizoção ocasional dos preços relativos
do setor agrícola"(l).

Portanto, enquanto Celso Furtado enfatiza a estru-
turD agrária existente como limitação à introdução de novas técn.1
cas, Ruy Niller Paiva assinala que os aumentos de produtividade
do setor agríCOla estão condicionados a um freio, que limita a
expansão de novas.técnicas e que se efetiva através do livre jogo
das forças de mercado.

Se for aceito o argumento ge Paiva, a reforma agrá
ria por sí s6 de nada resolveria o problema da baixa prod~tivida-
de do setor agrícola pela introdução de novas técnicas, já que e-
la, apesar de criar condições favoráveis ( o.à medida que aumentasse

~ os salários agrícolas) não seria condição suficiente; já que o ':
grau de modernização estaria condicionado ao livre jogo das for-
ças de mercado. Logo, em última análise, o aumento da produtivid,a
de s6 se efetuaria A medida o qUB- o setor não-agrícola absorves-
se os excedentes de produç~o do setor agríCOla, o que, para Paiva,
(l~ - Celso Furtado -'op.cit. - pc::.g.121. Como dissemos, este au-

tor, apesar de considerar a capacidade de absorção dos merca-
dos co~o fator relevante para el~~açãoda pr?duti~idade a~rí-cOla,nao esclarece como essa var1avel bloque1a a 1ntroduçao de
novas técnicas.Quan~o a esse problema,o que este autor enfati
za é a estrutura agr ár í.a existente como fator determinante dõs
baixos salários "que se transforma em barreiras à penetraçãodo pr'ogresso técnico 11.
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s6 seria possível mediante a absorção da mão de obra transferida
da agricultura,nos setores não-agrícolas.

Este trabalho é, em grande parte compatível com a
tese de Paiva, ressalvando porém, que se a demanda interna de prj2
dutos agropecuários tem no coeficiente de elasticidade - renda um
de seus fatores determinantes, e que este, por sua vez, é função
não s6 do nível como também da distribuição da renda, tornar-se-
ia possível aumentar o consumo de produtos àgropecuários, através
de uma desconcentração da renda. Dessa forma, poder-se-ia aumen-
tar a produtividade da mão de obra pela introdução de novas téc-
nicas, sem que fosse necessária a transferência de trabalhadores
rurais para os setores não-agrícolas (1).

Porém, alcançado o nóvo nível de equilíbrio da pr~
dutividade da mão de obra, a manutenção do crescimento desta fic~
r~ condicionada principalmente ~ transferência da força de traba-
lho do setor agrícola para os setores não-agrícolas (2).

'.

(1) - Como vimos, o nível de introdução de novas técnicas também
dependerá dos preços dos fatores tradicionais. Se esses são
mantidos a níveis mui to baixos, os aumentos de produçjío poderão
ocorrer através da utilização dos processos tradicionais de
cultivo. Cabe,portanto, procurar soluções que não s6 aumentem
a demanda de produtos agropecuários como também impOnham a in
tradução de novas técnicas que,aumentando a produtividade da
mão de obra,resultem no aumento do nível de renda e salários
da população agríCOla. Aliás, isso 56 seria possível se 'a ofel:.
ta da força de trabalho se tornasse"ínelást:.t,ca,Qquê é.uni dado
importante para ser considerado quando se fala em soluções.

(2) - Diante desse fato, deVe-se procurar saber os efeitos indire-
tos decorrentes da desconcentração da renda sobre a expansão
do setor industrial existente, sabendo-se que a industriãliza-
ção bra~lleira sempre ~steve condic~onada a um p~ocesso ·'deegIl
centraçao de renda. Om1timo-nos aqul de fazer ma10res comenta-
rios sobre 'esse aspecto~pois isso ser6 tratado em maiores de-
talhes no capítulo IV. 'Considerações Finais" do presente tra-
balho.
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3.4 MODIFICAÇOES NAS ATIVIDADES AGRtCOLAS

3.4.r - AN1LISE DOS PREÇOS E DAS 1REAS CULTIVADAS
NA AGRICULTURA PAULISTA

A hipótese a ser desenvolvida neste tópico é que nas'
duas últimas décadas, ocorreu em São Paulo um processo de modifica-o
ções nas atividades agropecuárias , orientado para certos produtos
de alta relação Terra/Homem e motivado pela demanda interna e/ou e~
terna (1)'.

I

Essas modificações podem ser visua1izadas de mod.o ~
ra1, pelos dados do quadro seguinte :
QUADRO XX - tNDICE DE 1REA CULTIVADA E DE PREÇOS RECEBIDOS PELOS ~

GRICULTORES NO ESTADO DE S •.PAULO - por grupos de destl
-nação (a).

p'eríQ produtos mat.prima produtos produtos global~xportação p/ Lnd ; a1im.veg. a1im.anima1do' , , , área(b)are a preço area preço area preço area preço) preço
48/52 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100
53/57 100 109 135 100 120 116 - 107 112' 107
58/62 87 62 174 96 138 109 - 124 118 89
63167 52 63 221 ·100 176 102 - 127 123 90
68/70 50 74 228 81 15/-1- 92 - 114 118 84.FONTE: Desenvo1vlmento da Agrlcu1tura·Paul1sta - IEA - 1972ar - Prod. de exportação: algodão,chá,café. ..

Mat. prima para ináústria: amendoim,cana,casu10,mamona,mandioca,
soja e milho.

Prod. alimentares de origem vegetalt arroz, banana, batata, cebola,
feijão, laranja, tomate.

Prod ; alimentares de origem animal: bovinos,leite·iovos,suínos.b)'- Inclui 17 produtos •.Exclui bov í.no s ç sufnos ç ovoa..e eite.

(11 - Cbmo se viu, a produtividade da mão de obra pode ser escrita
sob a forma da seguinte identidade :

y - Y A---'eN A N·
onde Y/N'= produtividade da mão de obra

Y/A = produtividade da terra
A/N' = relação Terra/Homem.

Assim, fatores que provocam o aumento da relação AIN, contri-
b~m, par~ o aumento da produtividade da mão de obra, atrav~~ da
11beraçao da força de trabalho, e dessa forma, provocam o exo-do rural.
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Quanto aos produtos de exportação, observa-se que do
'"primeiro; para o segundo qUinquenio, houve um aumento nos preços ,ao'

mesmo tempo que se manteve constante a área cultivada. Esta alta

,

nos preços, foi decorrente, principalmente da alta do preço do caf~
que neste período, continuou a atrair o interesse dos fazendeiros,
compensando o declínio no cultivo do algodão, resultante da baixa
do preço deste produto no mercado externo~ A recuperação do preço
do café que se inicia após a 11 Guerra Mundial, atinge seu ápice no
quinquênio 53/57. A partir daí, começa a apresentar tendência decre~
cente mais acentuada que a do índice geral de preços dos produtos A

grícolas,ao mesmo témpo em que'seobserva umà'dimiriuiçãode" su~, área
cultivada •.Já o preço do algodão, após o acentuado declínio, no in,í'
cio da década dos 50, continua a apresentar uma tendência decrescen
te, ~inda ~ue mais moderada, enquanto sua área cultivada também de-
clina. Assim,como mostram os dados do quadro XX, os preços dos pro-
dutos exportados apresentaram uma redução de 28%, enquanto a área
cultivada diminuiu de 50%, no período entre 48/52 e 68170.

Em contra partida, observa-se que hou'lheum aumento
ponderável na área cultivada com produtos agrícolas destinados ao
mercado interno (alimentícios e matéria prima para inddstria}, ten-
d~ncia esta que, como se viu, o setor agrícola já vinha apresentan-

~ do nas décadas anteriores~ Para este grupo de produtos, como mostram
os dádos do quadro acima, a área·cultivada aumentou, estimulada por
um comportamento nos preços, que embora, de modo ger~l apresentassem
tend:ncia decrescente, mantiveram seus índices a nfveis superiores.
ao índice geral de preços dos produtos agríCOlas (1).

Dos produtos destinados ao mercado interno, os que

(1) --Admite-se aqui que as variações nos preços influenciam as de-
cisões do agricultor na escolha da cultura •.Isso será discuti
do posteriormente com um pouco mais de detalhe.
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maior expansão apresentaram, foram: o amendoim, o milho, a cana e a
pecuária (1).

A expansão do amendoim foi em muito estimulàda pela
retração da cultura do algodão, já que a demanda crescente de óleos
alimentícios exigia um volume de mat~ria prima tal que, não sendo
atendida pela oferta da semente do algodão, estimulava o cultivo do
amendoim, já que este se apresentava como solução alternativa para
o suprimento de mat~ri2 prima para a ind~stria~

o milto passou por um sensível progresso técnico (p~
la difusão de sementes híbridas, m~tddos de cultivo mais adequados,

,etc.) o que aumentou sua vantagem econômica em relação a outras cul
turas. Enquanto isso, a lavoura canavieira e a pecuária eram estimy.
1 ,..., , b 1 "adas nao so pelos preços, mas tambem em 'oa parte pe a parcela de
seguro contra a inflação que apresentavam, pois a primeira contava
com preços estabelecidos pelo governo federal, em níveis razoáveis,
além da venda certa do açucar e do álcool, e a segunda implicava no
investimento em terra, o qual, em nosso meio, sempre se constituiu
em poderoso antítodo contra a desvalorização da moeda"(2). A expan
são da pecuária refletiu também em boa parte liadecadência das atl
vidades agrícolas nas zonas de exploração mais antiga, que esgotada
a fertilidade natural do solo, conseguem com a pecuária, manter um

tresto de vitalidade econômica. Não exigindo mão de obra numerosa,c.Q.
mo a agricultura, satisfazendo-se com um custeio reduzido e com so-
los de baixa fertilidade e exauridos, e sendo de fácil instalaç;o ,
a pecuária representa uma atividade de substitriiçlQ ideal nas terras
cansadas, erodidas e desgastadas, onde os rendimentos agrícolas se
tornam excessivamente baixos"(3).

- Os dados que demonstram a expansão da pecuária aparecem no í-tem seguí.n te.'
- Desenvolvimento da Agricultura Paulista- op.cit. ~ pag. 14._.Caio Prado Júnior - op s c í t , - pag. 337/338.
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Sem dúvida, Essas alterações que se processaram na

composição das atividades agrícolas, levaram a importantes modificA
ções na estrutura do emprego rural~ E' isso que discutiremos nos !-
tens seguintes.

3.4.2 - MODIFICACOES NAS ATIVIDADES AGRtCOLAS PARA
PRODUTOS DE MAIOR RELAC1i:OTERRA-HOMEM

Neste ítem, analisaremos.a composiçãa das atividades
agrícolas nas duas últimas décadas, em função da área ocupada com
lavouras e pastagens, procurando mostrar que ocorreu uma diminuição
em termos relativos do nível de emprego, em decorrência de uma maior
participação percentual da área de pastagens no acréscimo da área in:
tegrada na produção~

QUADRO XXI - UTILIZAÇ1i:ODA TERRA NA AGRICULTURA PAULISTA.

Discriminação 195°(1) 1960(2) 197°(3)
('1000ha I (%) (1000 ha) ('%) (1000 ha ) (%)

LAVOURAS 4.267 24 4.768 26 .s..q48 Z4
permanentes 1.564 1.681 1•.309
temporárias 2.693 3.0$7 3.739

PASTAGENS 8•.648 48 9.871 53 11.771 55
artificiais 3.695 4.777 7.697
naturais 4•.953 5.094 4.074

REFLORESTAMENTO 299 r .4LJz 2 448 2
HATAS 2.472 14 2.,340 13 2.,389 11
TERRAS INCULTAS 2.353 13 1•.136 6 1.722* 8
TOTAL DE TERRAS 18.029 100 18•.557 100 21.378 ~OO
PRODUTIVAS
TERRAS 978 747 606
H1PRODUTIV AS
TOTAL GERAL 19.·007 19.304 21.984
FONTE . (1) e (2) - Censo Agrícola de São Paulo de 1950 e 1960..•

(3) - Dados Brutos do Instituto de Economia Agrícola.
Pelos dados do quadro XXI, observa-se que em 1950, do

total de terras produtivas, 24% era utilizadas em lavouras e 48% em
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pastagens (naturais e c:rtificiais). Sendo a exploração pecuária uma'
atividade que mant6m uma alta relação Terra-Homem, deduz-se que o
setor agrícola apresentava nesse ano uma estrutura de emprego que Q.

cupava relativamente, pouca mão de obra, em razão da alta particip~
ção das pastagens na área produtiva total. Para esclarecer melhor
este ponto : pelos dados do Censo Demográfico de São Paulo de 1950,
estavam' "ocupadas na atividade pecuária ti, 46 mil pessoas. ;

em 8.648 mil ha de pastagens. Excluindo-se as pessoas ocupadas em ~
tividades pecuária da população ativa total do setor agrícola em ••
1950, 1529 mil (Censo Demográfico de São Paulo - 1950)', tem-se que
1.483 mil pessoas estavam empregadas nas lavouras que ocupavam 4.257
mil hectares. Assim, a área de lavouras que ocupava 24% das terras"

.produtivas era responsável por 97% do emprego no setor agrícola,mall
tendo uma relação Terra-Homem de 2,9 ha por pessoa ocupada, enquan-
to que a área de pastagens que ocupava 48%,das terras produtivas,re~
pondia por apenas 3% do emprego agrícola, mediante uma relação Terra-
-Homem de 188 ha por pessoa ocupada. Portanto, pode-se dizer que em
1950, a composição dos atividades agrícolas em lavouras e pecuária,
refletia um nível de emprego relativamente baixo no setor agrícola
de São Paulo, dada a alta participação das terras dedicadas à explo-
ração da pecuária, no total.

No aumento da área utilizada na produção nas duas di
cadas seguintes, a estrutura de emprego do setor agrícola não melho-
rou; pelo contrário, em termos relativos, o nível de emprego, deter-
minado pela evolução da composição das atividades agrícolas em lavog
ras e pecuária, apresentou tend~ncia decrescente.

Em valores absolutos, tanto a área de lavouras como a
de pastagens, aumentaram. Entre 1950/60, nota-se um acr6scimo nas lã
vouras de 511 mil ha e nas pastagens de 1.223 mil ha, enquanto entre
1960/70, os aumentos foram de 280 mil ha e 1.900 mil ha respectivamen
te. Portanto, ao nível de setor agrícola, a expansão da pecuária não
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ocorreu em detrimento das lavouras (l)~ Por~m, em termos relativos,
a pecuária (pastagens) apresentou uma maior participação na área OC.l.l
pada. Assim, em 1960, a ~iea ocupada com lavouras represent~va 26%
das terras produtivas, enquanto a área ocupada com pastagens aument,a
va sua participação para 53%. Em 1970, a área ocupada por lavouras
caía para 24% do total de terras produtivas, enquanto a área de pas';;·:~·.
tagens aumentava sua participação para'55%. À medida ,

que.": a pecug

ria nessas duas d~cadas absorvia a maior parte do acr~scimo das ter-
ras produtivas integradas na produção, dada sua aLta relação Terra-·
-Homem, observamos que o nível de emprego gerado no setor agrícola
passava a ser relativamente menor, em rela~ão aos acr~scimos de área;,
em outras palavras, a relação Terra-Homem do setor agrícola aumenta-
va (2).

Portanto, ao nível de setor, não ocorreu a substitui-
ção da lavoura pela pecuária, porém em termos relativos, .à medida
que se aumentou a área integrada na produção, o número de emprego' ~

,rado diminuiu. Resta agora saber se dentro da area ocupada por lavo.l.l
ras, as alterações ocorreram tamb~m no sentido de culturas que abso.r,
vem menor ou maior quantidade de mão de obra. Se as alteraç5es se o~
rientassem para a absorção de mão de obra, teríamos nesse períOdO um
aumento na demanda de trabalhadores, amortecendo':assim, os efeitos s.Q.
bre a liberação de mão de obra, provocada pela alteração em termos r~
lativos da expansão da pecuária e/ou da mecanização agrícola. Se as'

(rl - A substituição da lavoura pela pecuária ocorreu sim, 'o nível de
propriedade~ O empobrecimento do solo ou o desestímulo a produção
de determinados produtos de exportação, tal· como o café, levou mui
tos proprietários a semearem capim em suas terras, dedicando-se à
exploração pecuária. Por~m, essa substituição não vingou ao nível
de setor, onde se 'nota um aumento em valor absoluto na área culti-
vada em lavour~s nas duas últimas décadas.

('2)"- No tópico 3.3 "Tecnologia", quando calculamos a relação Terra-Ho
, mem, excl~irnos a área destinada a exploraç~o pecuária, computando~

aEenas a area de lav~uras. Por tanto, o ef'e í, to doN.aumentq ~a re1~~
çao,A/N dO,setor arrlcola, provoc~do pela expansao pecgarla , nacr
esta LncIuIdo no aumento de relaçao A.lN, calculado no topico ante-
rior.
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alterações dentro da área de lavouras ocorressem no sentido de cultu-
ras que necessitassem de menores contingentes de mão de obra, esta-~
riam contribuindo juntamente com a expansão' da pecúária par-a'um aumE.?Ll
to da relação Terra-Homem, configurando assim, as modificações nas a-
tividade.s agrícolas como uma das çausas do êxodo rural.

3.1+.3 - HODIFICAÇOES NA ÁREA DE LAVOURAS PARA PRODtlIJTOS

DE MAIOR. RELAÇ1W TERRA/HOMEM (A/N).

No: presente ítem, tentaremos demonstrar que as altera-
ções na participação das diferentes culturas dentro da área ocupada
por lavouras, provocaram por sí s6, uma liberação da mão de obra ocu-
pada.no setor agrícola de São Paulo, nas duas últimas décadas.

A metodologia que adotaremos constituir-se-á em deter-
minar o requerimento médio (homens-dias por hectare) de mão de obra,
para a área total de lavouras nas'duas últimas décadas, considerando·
apenas as alterações na participação das diferentes culturas. Para i~
so, vimo-nos frente à necessidade de considerar uma tecnologia básica"
para cada cul tura, que seria mantida durante todo Q;cpér.!oqo,·pro'ôtil'à"rido
assim, excluir os efeitos da mecanização sobre a relação Terra-Homem.

Tomamos, assim, o requerimento de mão de obra por hec-
tare de cada cultura, estabelecendo a tração animal e manual como os
tipos de força de tração utilizados no processo de cultivo. Os'dados'
sobre o reqperimento de mão de obra, por cultura, foram obtidos para
uma série de 13 culturas ...-,cuja soma das áreas equivaleram nas duas'
últimas décadas, a aproximadamente 97% da área total de lavouras-
através de dados brutos de Instituto de Economia AgrícOla, referentes:
a cálculos de custos de produção para os anos agríCOlas 69/70; 72/73;
731'74; 71+/75.·

Para determinação do requerimento m~dio' ds mão dê obra,
por hectare para a área total· de lavouras, ponderamos o requerimento
de mão de obra por hectare de cada cultura, pela sua res.p!p.ctiva:.áTea,.-s·~ndo
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esta a média aritmética de 3 anos, centralizada no ano em análise
- 1950; 1960; 1970.

Nesse ponto, devemos ressalvar que admi timos que o pr.Q.
cesso de alteração nas etividades produtivas está intimamente ligad~
ao grau de tecnologia adotado. Como será discutido no item 3.4.4,não.
só a alteração nas atividades agricolas condiciona a tecnologia ado;
tada, mas também a tecnologia adequada disponivel para os diferentes
produtos agricolas é um dos fatores determinantes: nas alterações das
atividades agricolas. Com essa tentativa que fazemos aqui em isolar
esses dois fatores, não pretendemos dizer que esses sejam independenoi.;.~"
tes. ° objetivo é simplesmente mosttar que a alteração nas atividades

.~ agricolas, nas duas ~ltimas décadas, provocou no setor agricola de'S.~

Paulo, hma diminuição no requerimento de mão de obra dentro da área
de lavouras, que não deve ser considerada como resultante da intro-
dução de uma tecnologia poupadora de mão de obra.
QUADRO XXII - REQUERIMENTO DE Mlo DE OBRA NA .4:READE LAVOURAS EM

1950, 1960 e 1970..;NO ESTADO DE SÃO PAULO .oi

Culturas HDlha 1950 1960 1970
.4:reaCha HD Área HD .4:rea HD

Algodão 40,7 1101,9 44827 517 21042 584,9 23805
Cana 20,3 :155,5 3154 437 8871 738 14981
Batata 74,4 h6,3 3445 44,6 3318 36,1 2686
Tomate 63,6 23,3 lü82 8,3 528 20,9 1329
Soja 29,75 0,9 27 ü,4 1:31 '67',2 1999
Café 74,0 1269,1 93913 1472,1 108935 686,2 5:0779
Hi1ho 28,7 834,6 23953 1154,3 33128 1472,7 ,42252
Amendoim 23,9 1ü9,1 3563 323',7 7736 475,9 11374
l1andioca 66,5 52,9 3518 97,7 6497 110 7315
Banana 57,2 ' 42,7 24L~2 63,1 3609 26,9 1539
Arroz 52, Li,8 546 28556 604,2 31600 655,8' 34298
Feijão 25,8 216 5573 ' 355,1 ',9162 , 259,7 6700
Hamona 33 39,3 1297 40,9 1350 66,1 2181
TOTAL 4477,6 215753 5122, Li: 235907 5200,4 201238
Hédia HD'lha 48,18 46,05 38,69
Obs.: HD/ha = Homem Dia pOI' Hectare •

.4:rea=áreamédia de 3 anosC49/50/51; 59/60/61; 69/70/71)FONTE : DADOS BRUTOS DO INSTITUTO DE ECONOlHA AGRÍCOLA..
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Pelos dados do Quadro XXII, observamos que,excetuan
do as variações de mão de' obra provocadas pelas alterações no coefi
ciente técnico de utilização de fatores, nas duas últimas décadas as
alterações nas atividades agrícolas levaram a uma redução no re<lueri~
mento médio de mão de obra por hectare de lavoura e, consequentemen :
te, uma diminuição das necessidades de mão de obra do setor agrícola~
Em 1950, a relação Homem-Dia/hectare era de 48,18, caindo para .'•••

,46,05 em 1960 e,mantendo a tend~ncia decrescente, apresentou em
1970, a relação de 38,69 (ll~

Entre 1950/60, o aumento da relação 'llerra/Homem,!ou:..a'

.'..

diminuição da relação HDlha) parece ter'sido provocado ..pela acentu,a
eJ da redução (mais de 50%) na área cultivada com algodão e pelo aumen

to nas áreas de milho, amendoim e feijão, que são culturas que exi-
gem menores contingentes de mão de obra~ Neste'período, o aumento na
área de café atenuou o aumento da relação T.érraIHomem. A retração' na
cultura do algodão teve a sua principal causa na diminuição da sua
rentabilidade,ao ,mesmo tempo em que outras culturas (café, milho,amen
doim, etc.) apreséntavam-se mais atraentes, sob o ponto de vista eCQ

hômico (2).,
Na década dos 60, a grande responsabilidade pelo aumen

to da relação A/Ncoube ao café, que teve sua área reduzida em r.maf.s

• de 50%. Sendo essa redução compensada na área total principalmente p~

(1)\- A relação Homem-Dia/hectare tem o sentido inverso da relação Te~
raIHomem. Utilizamos aqui a primeira" para uma maior facilidadenos cálculos. , '

(2)- ° algodão, por ser um produto destinado em grande parte a expor-
tação sofreu muito com os efeitos da redução nos preços ,no mercado
exbe rno o que pressionou uma redução nos preços internos) provocada
principalmente pela politiga norte-amer~cana. de coloca~ão dos exc,i..
dentes, que OCOrreu nesta epoca, e tambem pela concorrencia mais,A
cirrada das fibras artificiais. Também o esgotamento de terras no-
vas e férteis de alto rendimento e o~sensível aumento~os pr~ços
dos arrendamentos da térra, contir í.buf ram para o de sestImu l,oa pro-
d~ção.· Para ~ma discus,são mais detalhada sobre as causas da retra-
ça0 do algodao, Vide C. C. Fraga - "Grandeza, Retraimento e Conso-
lidaçã:.oda Cotonicul tura Paulis ta 11 - Agricu1 tura em São Paulo, _
nQ 112 - JanlFev. 66 - pag. 1/17.
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lo aumento das culturas de milho, amendoim e cana, que utilizam me-
nos mão de obra, verificou-se um aumento da relação A/N. O 'forte d~
cLfn.í.o do café, foi resultado de um polf t í.ca ofici'al de erradicação.
Segundo dados fornecidos pelo GERCA (1) entre 1962 e 1967, foram e~
radicados no Brasil, pelo programa, 1,38 milh5es de pés, além ~:de
mais 350 milh5es de pés'que foram erradicados paralelamente (~).

Concluíndo este ítem, podemos dizer que as modifica-
ç5es nas atividades agrícolas -- seja pela expansão da pecuária ou

"$pelas alterações dentro da,área de lavouras -- configuraram-se numa
das causas do êxodo rural, à medida que provocaram, dentro do s~!

• tor agrícola, um aumento na relação Terra/Homem •
Porém, a partir daí, não podemos concluir que na reQ

rientaçãd das atividades agrícolas, estimulando-se cultura-s que man-
••tem menor relação Terra/Homem, estaria uma das soluções para atenuar

a liberação de mão de obra. Pois, se admitimos que a diversificação
da produção resulta dos estímulos gerados pelo mercado - função que
o setor agrícola, como se viu anteriormente, tem desempenhado satis-
fatoria.mente - não cabe fazermos cons í.der-ações . sobre a nece sstda-
de de reorientar as atividades agrícolas, procurando-se uma maior a,Q
sorção de N.O.>

3.,~,.4- l-·1ODIFICACCES NA l{REA DE LAVOURAS PARA PRODU-.
TOS DE ~\IOR RELAÇÃO CAPITAL/TRABALHO (K/N)

Se por um ladó, a alteração na composição dos produ-
tos agrícolas tem levado a urna liberação da mão de obra no setor}prQ
vocada pela maior relação Terra/Homem das culturas que aumentaram
sua participação na área total, por outro lado tem-se orientado pa-

- Grupo Executivo de Racionalização da Cafeicultura - órgão adm1nistrativamente integrado ao IBC.
- Vide Stahis Panagides w Erradicação do Café e Diversificação da
Agricultura Brasileira - RBE - 1/69 - pag.45. Neste trabalho,o ay
tor fa~ uma interessante análise do impacto desta política sobre
a libe~acão de mão de obra e das possibilidades economicas da ~-sUbstituição do café por outras culturas.
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ra produtos que provàvelmEnte adotDm em maior grau, técnicas poup,ª
doras de m~o de obra, ou seja, a cana, o milho, o arroz, a soja, o
trigo, o algodão.

As diferenças no grau de mecanização adotado pelos
diferentes produtos agrícolas dentro de uma região, podem ser expli

" .cadas, em parte, pelas possibilidades economlcas que esses produtos
apresenta~, em relação ~ introdução de novas técnicas. Sendo a meca-
nização uma técnica que substitui a mão de obra, nas culturas onde a
utilização desse fator for mais intensiva, . havendo uma tecnologia.,'disponível para a substi tuição, as possibilidades.,economicas para "út1
lização da tração motomecanizada apresentam-se maiores. Tbmemos por

• exemplo, as culturas de milho e café. Para uma mesma área, a cultura
de milho~apresenta maiores possibilidades de substituição da mão de
obra,dadas as diferentes operações (aração, gradagem, plantio, cu.Iti
vo, colheita, etc.) em que a tração motomecanizada pode ser utiliza~
da. Já na cultura de café, a substituição do homem pela máquina, li-
mita-se ~ operação de cultivo; para as outras operações, não existe
uma tecnologia adequada para a substituição. Dado' que. na cultura do
milho a máquina pode ser utilizada mais intensivamente, a 'área de cul
tivo necessária para que se torne econ~mica a aquisição de um trator.
é bem menor que a área de café, já que o grau de liberação de mão de

• obra, por unidade de área, na cultura do milho pela introdução da má-

..

quina é ~uito maior que na cultura do café. Em outras palavras, a ,a-
"rea de cultivo necessária para que as vantagens economicas ~a mecani-

zação se apresentem, são menores para as culturas que utilizam maia in
tensivamente' a mão de obra, evidentemente, desde que já exista uma te~
nologia adequada que permita a substituição~

A expansão da área cultivada por essas culturas que 'ª
presentam maiores possibilidades 'econômicas de utilização da tração
motomecan~zada, cria condições para a intensificação c da
nização no setor agrícola, que se efetivará .~ medidaqu~

meca-
os preços
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relativos dos fatores mno de obra e tração motomecanizada para o a-
gricultor favoreçam a mecanização agrícola (I). Se a expansão na ~_
rea de cultivo dentro do setor agrícola fosse orientada para produ-
tos que apresentam menores possibilidades de substituição de mão de
obra pela máquina, tal como o café, o tomate, a mandioca, as limita
ções à introdução da mecanização seriam maiores (até que fossem de-
senvolvidas técnicas que permitissem a substituição em bases econ~-
micas) o que atenuaria a liberação de mão de obra do setor.

E' bem verdade que a mecanização pode constituir-se
num dos fatores determinantes das modificações nas ati~idades agrí-
colas. O agricultor toma decisões com base na rentabilidade das cuI
turas, que depende dos preços:dos produtos, dos fatores é dos insu-
mos (2): Para nos atermos apenas aos fatores mão de obra e m~quina,
podemos dizer que , .a medlda que. os preços relativos entre esses
fatores favoreçam a mecanização (o custo por hectare da operação, ~
menor com a utilização de máqUinas), para aquelas culturas onde a
possibilidade de substituição é maior (em maior n~mero de operaç5es
é econ~mico substituir mão de obra pela máqUina), a redução nos cu~
tos por hectare também será maior, o que, em termos relativos, re-
fiete um aumento na rentabilidade da cultura, estimulando assim, o
aumento da área cultivada.

(2)

- Voltando ao exemplo anterior, deve-se observar que, .·à medida "..
em que os .~reços relativos favoreceremNa subs~ituição da mão de Q
bra ~ela maqúina,para as mesmas operaçoes agrlcolas,as vantagens
economicas de utilização da tração motomecanizada podem apresen-
tar-se,tanto para o milho como para o café.O que ~ueremos ressal-
tar aqui,é que,pora o milho,a utilização da mecanização será mlli-
to mais intensa do que para o café,apresentando vantagens economi
cas para menores áreas. Para simplificor,excluimos da análise, ospreços dos produtos. A
- Aceita-se que a suposta racionalidade economica que se admite
como base das decisões do agricultor, possa ser contestada.O"know-
how-'do agricultor em certas culturas, o t~adicionalismo, a não pa.r.
ticip~ção doNmercado em virtude de deflyiencias ~os transportes,
sem duvida sao fatores que podem contestar a valldade desse pres-
suposto. Porém,como uma aproximação, acreditamos que.seja válido
para explicar as decisôes do agricultor, principalmente se se caL!
sidera uma área geogr6fica definida, com uma agricultura que pode
ser considerada em fase adiantada de desenvolvimento.
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Porém, à med í.d a que se expande a produç~o, a de-
terminaç50 dos preços dos produtos depender~ da elasticidade-preça
da procura, ou seja,da capacidade dos mercados em absorverem os'exe~ ,
dentes. Se o produto tem baixa elasticidade-preço, os aumentos de
produção só serão absorvidos mediante substanciais reduções nos pre-
ços, o que poder-á desest.í.mu Lar os agricul tores à produção desses .: .;..
bens. Portanto, as modificações nas atividades agrícolas, se por um
lado podem ter sido decorrentes da existê~cia de uma,tecnologia ade-
quada, que torne mais vantajosa a produção de certos' produtos agrí- :
colas, por outro lado devem ter sido decorrentes de estímulos nome.r.
cado externo e/ou interno, que mantiveram os preços a níveis que as-

~ seguraram uma rentabilidade a determinados produtos, estimulando a~
sim, o a~mento da área cultivada e, consequentemente, da produção(l).

(1) - O pressuposto que se admite, baseia-se na hipJtese de que ~xis••
tiU uma resposta positiva dos agricultores aos preços relativos.
A validade dessa hipótese tem sido recentemente bastante discuti-
da, tendo sido realizados vários estudos que procuram demonstrá-
-la~ Sua aceitação contrapõe-se à corrente que acredita que nos
países de baixa renda? a oferta de prOdutos não responde aos estí
mulos de preços relatlvos, o que seria decorrente de urnaestrutu-
ra agrária., onde prevalesce o complexo latifúndio-minifúndio., En-
tre os trabalhos que rejeitam esta última hipótese e fundamentam
a análise acima, podemos destacar o de Afonso Celso Pastore -liA
Respas,ta da Produç ão Agrícola aos Preços no Brasil" _ APEC._1973•.
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A L I Z li C Ã O

Muito tem sido dito (e neste trabalho o foi várias
vezes) que a industrializaç~o n50 implica apenas em modificaç5es
na estrutura produtiva pela diversificação de produtos,como também
engendra um profundo processo de divis50 social de trabalho (1).

A economia, se estabe:lec;idasobre um mod~lo primá-
rio exportador constituído sobre uma estrutura agrária latifundiá-
ria aliada a um sistema de ex)loração de trabalho escravista,pode
constituir unidades econ5micas que se aproximam da auto-sufici~n_

Iw cia. Grande parte das ativLdades manufa tureiras, des tinadas princi-
palmente ao consumo das classes dominadas, (não atendidas pelas im-
portaç5es), encontra~-se combinadas com as atividades agrícolas em
setores de subsist~ncia. Portanto, en1uanto o país participa de uma
divisão internacional do trabalho, atrav6s de sua agricultura de
exportaç50, esta, nas condis5es que estabelece, n;o resulta numa di
visão social do t raba lho dentro do país.

As cidades nessas cond1ç5es nascem sob o estímulo do
cap.í talIsmo co.terc.íaL, dest í.nad as l;rincipalmente a servirem de en-
treposto comercial para exportaç5o de prOdutos agrícolas e importa-

N . f 1 T"·.... r> • t t i t d
ç ao de produtos manu .?tU1:':iC.OS.~\aodelJ.nem por an o, um s s ema .e

lOdivisão de trabalho dentro do sistema economico, nem se apresentam
como um mercado de crescimento independente do setor ~xportador.

Nesse contexto, quando surgem as atividades indus-
,., ,.triais nas zonas urbanas, em substituiçao as atividades manufaturei

ras vinculadas ao setor úgrícola,é que tem início uma divisão so-

(1) - Vide Paul Singer - Economia política da Urbanização - Ed. Bra-si1ien8e - 1973 - pag. 32.

cial do trabalho, entre camJo e cidade.
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Uma vez iniciada a industrialização, tem início um
processo de diferenciação de funç5es, gerando nas zonas urbanas~
uma demanda de trabalho que , por oferecer uma remuneração maior
do que aquela obtida nas zonas rurais, acaba por provocar migra~
ç·5es para essas zonas urbano-indus tr í aí.s , Ou ainda, uma parte da
mão de obra ociosa existente no campo sob condiç5es de extrema po
breza, acaba por migrar para as zonas urbano-industriais, atraída
pela maior diferenciaç50 de emprego aí existente, na esperança de
encontrar melhores oportunidades de trabalho.

A partir dos sas consideraç5es acima, temos a seguin
te hipótese a ser desenvolvida neste tópico :0 processo iridtistri?-J
leva a uma redistribuição das,- atividades econômicas entre campo
e cidAde, e uma vez iniciado, tende a atrair entre outros fatores
de produção, a força de trabalho rural para as cidades. Em São Pali
lo, no período anterior a 1930, ainda que já tivesse sido inicia_

- .'"do o processo industrial, nao se caracterlzou o exodo rural, sen-
do as nec essí.d ades de mão de obra industrial atendidas pelos flu-
xos imigratórios estrangeiros. Porém, a partir de 1930, iniciou-se
um intenso movimento de trabalhadores no sentido campo-cidade, a-
traídos pelo diferencial de salários ou pelas melhores oportunid,a

,.. .des economlcas apresentadas pelas zonas urbano-industriais.

4.2 1.1:I12YSTRIALIZAQÃO PAULISTA E ° .t:XODO RURAL

A partir de 1830, com a expansão da cultura do café,
o Estado de são Paulo inicia sua ascensão para assumir a liderança
econômica dentro do Brasil. Até então, mantinha uma economia tlpi-

camente de subsistência, constituída por unidades latifundiárias
voltadas Dredominantemente para o auto-consumo (1). Dentro do Esta

- Para uma an~lise detalhada das caracterlsticas do sistema eco
nômico até esse lJeríodo,vide Celso Furtado - Subdesenvolvimento
e Estagnação na América Latina - Ed. Civilização Brasileira _
196fr - pag. 56 a 60.
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do, a economi~ era extremamente prec~r~a, pois n;o havendo merca-
dos para os excedentes de produção, não se definia um processo de
divisão de trabalho nacional (entre campo e cidade) ou internaciQ
nal" (através de um setor exportador), o que levava as propriedades
agrícolas a se coris,tituirem~em grande parte, em unidades econômi
cas auto-suficientes. Quando São Paulo assumiu a condição de prin
cipal região dentro do modelo primário exportador brasileiro, pa~'
sou a integrar um sistema internacional de divisão do traba1ho,on '
de a exportação constituia-se na variável exógena responsável pe-
la determinação e crescimento de grande parte da renda, e a impor' í

tação "constituía-se na fonte flexível de suprimento dos vários
ri
"/tipos de bens e serviços necess~rios ao atendimento de parte apr~.

ciáve1 da demanda interna"(l).
Baseando inicialmente a expansão de sua economia

A •cafeSira sobre o trabalho escravista, o sistema economlco que se
estabeleceu, passaria posteriormente por uma série de transforma_
ções que acabariam por criar condições favoráveis à industrializ~
ção.

Foi a transformação do trabalho escravo no traba_
lho livre o principal artífice na desarticulação de um sistema e-
conômico fundamentado sobre unidades latifundiárias auto-suficien

!I tes, o que se constituiu. num estímulo à ur banã zação , que inten
,

sificaria "inúmeras funções comerciais e artesanais em vários pOll
tos no hinterland da região cafeicultora (São Paulo)"(2).'

Essas transformaç$es não ocorreram de maneira uni-
forme em todo o Estado de São Paulo, más bàs í camense nas zonas v~
lhas de café, constituídas predominantemente pelo Vale do Paraíba e,

i'

(1) Maria Conceição Tavares - op.cit. - pag. 29
(2) - Fernando Henrique Cardoso - A Cidade e a pOlítica - Caderno

7 -" CEBRAP - pag , 46.
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em menor escala, pela região de Campinas. Nas zonas novas, ou se-
ja, aquelas que conheceram seu apogeu a partir de 1890 - o oeste
do Estado - o sistema de produção evoluiu de forma diver~a daqu,ª
le das zonas velhas, criando condições genericamente diferentes. ,
por~m n~o menos importantes para a industrialização.

As zonas velhas alcançaram seu apogeu econômico em
meados do século XIX,fundamentadas bàsicamente no trabalho do es-
cravo (1). Expandiram-se sobre uma estrutura econômica, onde,a di
visão do trabalho, quando se explicitava, o fazia apenas ao nível
de proppiedade (2), j~ que a relativa abund~ncia do trabalho escrA
vo (3) dava condições para a constituição de unidades latifundi~_
rias auto-suficientes ou seja, grandes propriedades que mantinham
ao lado da lavoura de exportação, atividades de subsistência (prQ
dução de al.ímentos e manufaturas). Não havia, portanto, estímulo
ao crescimento urbano-industrial.

o aumento nos preços de compra do escravo, que o-
correu a partir da segunda metade do século 'XIX (4), começou a im
por ao nível de propriedade, um processo·de especialização na ati

vidade mais rentável (lavoura cafeeira). En í.c í.ava-c se assim, um.prQ
cesso de divisão de trabalho entre campo e cidade, pela desartic.Y
lação das unidades latifundiárias a~t~-suficientes, ,a medida que

• se desvinculava. o consumo (de manufaturas) das fontes de produção.
Isto porque, frente à necessidade de reposição da mão de obra,o ay

(3)
(4)

- E. Viottí da Costa - op.cit. - pag. 55.
- E' provável que muitas vezes nem mesmo ao nível de proprieda
de a divisão do trabalho chegasse a. defiriir';'s~;j'á que os . tràPã.
lhadores dividiam seu tempo entre as atividades de auto-consu-
mo com as atividades de exportação.
- E. Viotti da Costa - op.cit. - pag. 70.. ,
- A interrupção do tráfico de escravos a partir de 1~50ta Lei
do Ventre Livre em 1871 ao mesmo tempo em que a populaçao escr..a
va diminuia, resultaram no aumento dos preços dos escravos.
Vide E. Viotti da Costa· op.cit. - pag. 59; Vide também Rober-to Simonsen - Evolucão Industrial do Brasil - Ed. Brasiliana _
1973 - pag. 258/9/60:
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mento dos preços de compra do escravo mostrava cada vez mais,ser
Aanti-economica a manutenção de parte da força de trabalho nas ati

vidades artesanais, j á que estas eram menos rentáveis que, a Lavoj;

ra cafeeira. A abolição da escravatura constituiu-se no desfecho
de sse processo de desar ticulação das unidades latifundiárias 1

auto-suficientes. Mesmo antes de 1888, em virtude do alto preço'da
mão de obra, ao mesmo tempo em que a lavoura cafeeira apresentava-
-se em franca decadência, (1) os fazendeiros já encontravam enormes
dificuldades para substituir o trabalho escravo, mesmo na lavoura
de exportação. Assim, cessado o direito de propriedade dos fazen_
deiros sobre os escravos, tornava-se cada vez m~is difícil, (fren-
te à baixa produtividade do café), para os primeiros não só manter,
como também impedir que a mão de obra agora livre, se deslocasse em
busca de novas oportunidades de trabalho, estimulando assim, a ur-
banização. Dessa forma, cada vez mais se requeria a especialização
das fazendas na cultura de exportação, e assim, a mão de obra que
aí permanecia,passava'a constitúir-se num mercádode-bens,manufatll
rados produzidos nas zonas urbanas.

Já por volta de 1890, a lavoura cafeeira tinha des-
locado seu centro gravitacional. Agora, era o oeste do Estãdo que
começava a conhecer o apogeu, e enfrentando dificuldades em obter

li mão de obra local, a solução que se apresentava era es'timular as

imigraç5es de estrangeiros. Na verdade, este processo iniciou-se
a partir de 1870, com os imigrantes indo atender fundamentalmen-
te as necessidades demão de obra das zonas novas que então __in!,
ciavam sua expansão (~).

Çl) - E. Viotti da Costa ~ op s e.ít , - pa g, 112.
(2) - Ainda que seja a partir de lB70 que começaram as iniciati.

Vas nesse sentido, foi na década dos BO que o fluxo de i_
migrantes ganhou intensidade.
Viqe E. Viotti da Costa - op.cit. - pag. 191/1.92/193.
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Frente a escassez relativa de mão de obra e da alta

rentabilidade apresentada pela cultura de café nas zonas novas, o
trabalhador livre, desde o início, foi utilizado na lavoura de ex~
portação,estabelecendo assim. uma estrutura econômica. onde a esp~
cialização do trabalho na cultura'do café, caracterizava uma'div1~
são mais nítida do trabalho dentro do plano estadual (1). Em outras
palavras, o trabalhador livre desde o começo, consti tuiu-se num me.rc,ã
do consumidor de produtos manufaturados, à diferença, portanto, do
trabalho escravo no início e apogeu das zonas velhas.

Ao lado dessas transformaç5es ocorridas no sistema
de produção da agricultura paUlista, dois outros fatores contribui
ram para a criação da indústria paulista (2). Em primeiro lugar, a

• ,lo.

queda no camblo e a adoç;o de tarifas aduaneiras de car~ter prote-
cionista adotadas no início da repÚblica (3), colocaram a inústria
nacional em condições de competir com a indústria estrangeira. Em
segundo lugar, a pOlítica de crédito mais liberal, que criou condi-
ções propíCias para acumulação de capital.

Estava assim lançada a base para a formação de um
sistema industrial dentro dos moldes de produção capitalista. Em
1900, o Estado de São Paulo apresentava o seguinte parque industrial
constituído bàsicamente nas últimas décadas

20 tecelagens ~ 8 na capital
7 f~bricas de papel - 4na capital

- A especialização do trabalhador na lavoura de exportação não
impe<lia que ele utillzl1sse seu tempo livre em atividades de suJ:l
sistencia em terras cedidas pelo patr;o.Como dissemos anterior-
mente, as características da'cultura do café favorecem um regi-
me misto de trabalho no qual o trabalhador produz alimentos pa-
ra seu auto-consumo, pnralelamente a seu trabalho na cUltura-deexportação. '.' ,lo,

- Vide Paul Singer - Desenvolvimento Economico e EvOluçãoUrba-
na - eia. Ed. Nacion~l - 1974 - pag. 45. .
- Faz-se referência a"cl~usula ouro". Esta cl~usula impunha uma
cobrança em ouro de uma porcentagem de direitos alfandeg~rios.
Vide Caio Prado Júnior - op.cit. - pag. 260.
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c:: fábricéls de calçados - todas na capital.)

8 fábricas de roupas - todas na capital
1 fábrica de cimento - no interior
1 fábrica de vidro - na capital.
Como se pode notar, era na capital que se localizavi

a maior parte das indústrias. Isso porque com a expansão do comércio
do café e em contrapartida', com o aumento das importações de manu-
faturas, a cidade de São Paulo, pela sua localização, assume a fun-
ção de entreposto comercial com o exterior, criando as seguintes co~

1dições favoráveis para a concentração industrial : um mercado consu~
midor em rápida expansão; uma disponibilidade de mão de obra qualifi

"

cada de origem imigrante e a possibilidade de aproveitamento de um .
sistema· de comunicação responsável pelo escoamento do café, para in-
tegrar o mercado ao n{v~l regional. (1).

As duas primeiras condições estavam diretamente liga-
das ao rápido crescimento urbano que ocorreu na capital nas últimas
décadas do século XIX.

Em 1872, a população paulista era de 31.385, passando
para 47.697 em 1886, o que representa um crescimento de 52% mediante
uma taxa de crescimento anual de 3%. Entre 1886 e 1890, o crescimen-
to foi de 36%, o que dá uma taxa de crescimento anual de 8%. Entre

~. 1890 e 1900; a cidade apresentou um crescimento da ordem de 168%, mg.
diante uma impressionante taxa de crescimento anual de 14% (2).

Embora se considere que essa aglomeração urbana de
São Paulo, provocaria pelo surto cafeeiro,criasse condições favor~veis
para a coricentração industrial, deve-se ressalvar que a urbanização
e a industrialização são processos que se realimentam. Assim, como a~
(1) - J. Balan - Migrações e Desenvolvimento Capitalista no Brasil _

Estudos CEBRAP5 - Ju1./Ag./Set. 1973 -pag.41.~
. A .(2) - BerLí.n.cke Hogan - Desenvolvimento Economico no Brasil e Higr,â

ções Internas para São Paulo: Uma análise histórica FGV _01ime'O)•
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sinala Paul Singer, IInãose pode atribuir a aceleração no crescimen':'
to de São Paulo inteiramente ao café" a industrialização"também con
tribuiu para explicar o not~vel incremento da taxa de crescimento dg
pois de 188611 (1).

o rápido crescimento demográfico que apresentou a ci
dade de São Paulo durante esse período,teve no fluxo de imigrantes
estrangeiros, sua principal variável impulsionadora. Segundo Horse ,
em 1900, a cidade de São Paulo tinha 2 italianos para cada 1 brasilei
ro (2).

Entre 1900 e 1929, o parque industrial paulista mant~
ve-se em expansão, principalmente entre 1914/18, quando a Primeira
Grande Guerra proporcionou um grande impulso na industrialização bra
sileira. A redução nas importações dos países em guerra, além da fol:,

A • '.,te queda no cambio, criaram vantagens comparatlvas a lndustria naciQ
nal. O número de indústrias que em 1914 era de 7.400 estabelecimen-
tos, aumentou para 13.336 estabelecimentos em 1919, refletindo um im
pressionante aumento de,80% (3), que levou São Paulo a assumir a li-
derança da indústria nacional (4). Nesse" período entre 1900/20, a ci
dade de São Paulo mais que dobra sua população. Enquanto que em 1900
tinha 239.820 habitantes, em 1920 apresentava-se com 579.033 habitan
tes, o que reflete um aumento de 1141% (5).

(1)~- Paul Singer - Desenvolvimento Econômico e Evolução Urbana - eia.
Ed. Nacional - 1974 - pag. ~4.

(2) - Berlinck e Hogan - op.cit.
(3Y - Caio Prado Júnior - op.cit. - pa~. 14 • Roberto Simonsen também

expõe ponto de vista semelhante na obra "Evolução Industrial do
Brasil e outros Estudos" ...Brasiliana ...1973 ..pag. 24/25/26.
V1arrenDean adota posição diferente para explicar a.expansão indu~
trial ocorrida, pri.ncipalmente no período 1914/18. Para por à pr.Q.
va a teoria acima, de que a Lndús trí.a ganhou impulso com a Guerra
Mundial, este autor faz uma interessante análise comparando parti
cularmente o crescimento industrial com o crescimento do setor de
exportaç?es e de im~ort~çõesl che~ando à,conclusão i~versa, de que
11<;1 Pr í.meí ra Guerr<:thqndl<?-lnao ~o]"?t0r Sl m~sma. par-tí.cu l.arment;e e.s.,
tlmulante para a lndustrla paullsta' - 0p.Clt - pag.~91 a 107.- H. Rattner - "Industrialização e Concentração Economica em são
PaulQ" ...Ed. F'GV - 1972 - pag. 36.
- Berlinck e Hogan - op.cit•.
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Durante toda a fase de modelo primário exportador ,
que vai at~ 1930, ~ a imigraç~o de estrangeiros a fonte de cresci-o
mento das zonas urbanas de São Paulo, já que é bem poucoprováver

A ;que nesse período. tenha ocorrido o exodo rural no Estado de São' P~ll

lo. A rápida expansão da economia .cafeeira gerava uma demanda 'cres~
cente de mão de obra, que tamb~m era atendida pela imigração de es~
trangeiros e, em menor escala, pelas migrações inter-regionais de Ml.
nas Gerais e do Nordeste. Portanto, frente ~ escassez de mão de obra
existente no Estado, insuficiente para atender às necessidades da e-
conomia cafeeira, é pouco provável que o setor agríCOla liberasse
mão de obra para o setor industrial (1).

Ainda que na fase anterior o parque industrial pauli~
tenha assumido razoável amplitude, o surto industrial que realmente
vingou em São Paulo, foi aquele que se iniciou a partir de 1930, es-
timulado por condições diferentes daquelas existentes na fase ante-
rior. Na primeira fase, o processo industrial teve seu principal esti •.
mulo de crescimento na expansão'da economia cafeeira. O mercado in~_~
terno resultante dentro do chamado modelo primáriO exportador,q~e ti
nha na economia cafeeira a variável determinante da criação e do" cre~
cimento da renda interna, mantinha na base da estrutura social, gran-
de parcela da população que consumia um mínimo de alimentos e produ-
tos industriais rudimentares. Dessa forma, dava margem ao surgimento
de indJstrias de padrão tecno16gico rudimentar, destinadas a atender
ao tipo de demanda que se formava (2).

Entre 1900/20, os setores industriais que assumiram
maior import:ncia foram o téxtil e de alimentos (3). Ora, se esse e-
(1) - As even~u~is crises porque p~ssou ~ lavoura c;afeeira,até 1925" po

dero sem duvlda,ter provocado llberaçoes temporarias de M.O.Porem ,
não é este o ponto colocado aqui.O qUê queremos dizer é que,apesar
das crises,a intervenção governamental para solucioni-las.mostrava,
nesse periodo,resultados sotisfat6rios,permitindo a manutenção do
ritmo de expanso da lavoura cafeeira e,consequentemente, um aumen-
to no nivel do emprego,

(2) - Vide M. C. Tavares - op.cit. - pag. 30 e 31.
(3) - Em 1920 a distribui8ão setorial da indústria brasileira é a se-

guinte: alimentos - 4 M2%; texti~ - 27,6%; ves~uário - 8,2% qu!mi
ca - 7,9;outros - l6,1~. A.Delfln Neto - Op.Clt.
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ra um mercado gerado pel.a expansâo da economia cafeeira, ele assumi
ria tanto maior dimensão, quanto maior fosse o crescimento do seto~
exportador. Assim, a exparisâo da economia cafeeira gerava estímulos
ao crescimento industrial, ao mesmo tempo em'que impunha os limites
desse crescimento no n~mero de trabalhadores empregados (que, embora
recebessem salários baixos, dimensionavam o mercado de bens manufat.1l
rados básicos). Dessa forma, assinala-se que esse desenvolvimento in
dustrial não tinha dinamismo próprio. Ele era dependente do comportA
mento da demanda externa do principal produto de exportação, o café.

° desenvolvimento industrial que ocorre a p~rtir de ••
1930, tem estímulos diferentes daqueles registrados no período ante~
rior, (ainda que inicialmente parta da mesma base industrial existen
te). Tem seu impulso dinâmico num mercado constituído pelas mino-
rias de renda alta e m~dia que,no período anterior, era b~sicamente
atendido pelas importaç5es (1). A massa trabalhadora, nesse período,
não constitui o_mercado sobre o qual irá fundamentar-se- o modelo in
dustrial que se inicia, ainda que mantenha sua condição consumidora
de bens manufaturados básicos.

° novo modelo industrial que se inicia, ocorre "devi-
do à conjugação de 2 fatores : a oportunidade econ~mica para investi
mentos industriais, proporcionada p~radoxalmente pela de~ressão eco-
n~mica e a Revolução de 30"(2).

A Revolução de 1930 instalou um novo governo, cujos
ideais identificgram-se co~ a renovação pOlítica e econ~mica que se
iniciava. As oportunidades econ~micas de investimentos industriais
sutgem da exist~ncia de um mercado interno que, atrav~s de medidas
·governamentais - compra dos excedentes de caf~, elevação da taxa de
c~mbio - foi protegido da crise do comércio internacional. Por Um .

(lY - Antonio de Castro ~ op.cit. - pag. 124.
(2) - L.·C. Bresser Pereira - Desenvolvimento e Crise no Brasil -

Ed. Brasiliense - 1970 - pag. 35.



lado, a compra dos excedentes de caf~ manteve a renda e o emprego.
na economia cafeeira e nos setores ligados a ela, e dessa forma,su~
tentou a demanda agregáda interna. Por outro lado, a elevação da

A . 'taxa de cambio decorrente da perda do poder aquisitivo externo, re
sultou numa violenta elevação nos preços dos produtos manufaturados
importados. Surgem, assim, as oportunidades· para investimentos in-
dustriais no aproveitamento da demanda interna que não era possival
ser atendida pelas importações. F'Ç)io aproveitamento· dessas oportu-
nidades que resultou, a partir de 1930~ na indust~ialização via pr~
cesso de substituição dé importações (1).

Tem assim início a reorganização do.is í.stema capi ta;':",
lista bras í le í ro.,passando seu dinamismo, até então, dependen te do

mercado externo, para um vigoroso setor industrial voltado para o
mercado interno.

Nessa primeira fase do que se convencionou chamar de
Revolução Industrial Brasileira (que vai de 1930:até fim da Segunda
Guerra Mundial), como se viu, o setor industrial foi orientado pri.n
cipalmente para a produção de bens de consumo não duráveis, visando
atender a uma dElmanda gerada pelas classes de renda aita e média an
tes atendida, pelas importações, além de manter as linhas de produ-
ção que atendiam às necessidades das classes de renda mais baixa.

••

o rápidO crescimento" ,que':: "assume. o .setor
industrial a partir de 1930, pode ser observado pelos dados apresen
tados no quadro a seguir :
QUADRO XXIII - :íNDICES DE PRODUÇAO INDUSTRIAL - s1(o PAULO

ANO :íNDICES ANO :íNDICES

1930 100 1934 116
1931 103 1935 140
1932 102 1936 142
1933 108 1937 156.
FONTE: Roberto S1monsen - Op.C1t. - pag. 28.

{lr - L. C. Bresser Pereira - op.cit. - pag •.35 a 38.
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,
11, med Ld a que essa expans~o industrial gerasse u-

, ,..ma demanda de emprepo superior a oferta de mao de obra existente nas
zonas urbanas, provoca~ia uma alta nos sa16rios nessas regi5es,~pas-
sando assim a deslocar parte da mão de obra empregada no setor rural.
Este diferencial de sa l ár í os que se cria entre as zonas urbanas e z.Q.

,.nas rurais, estimula o exodo rural, sem que se verifique a ocorren-
cia dos fatores de expulsão (crescimento populacional,modificações
nas atividades agrícolas, tecnologia poupadora de mão de obra) nas
zonas.rurais,. que levam parte dos' trabalhadores ao desemprego o Nesse

" .caso, que implica num aumento da produtividade do setor agrlcola, a
Áindustrialização estaria atuando como fator de causação do exodo ru-

ral e não apenas como fator de atração (1).
Em São Paulo, ainda que a tecnologia utilizada na pri

meira fase do processo de substituiç~o de importaç5es fosse "capital
extensivo" portanto, os investimentos realizados tendiam a ser não
só multiplicadores de renda, como também de emprego (2) -- não foi o
processo descrito acima que parece ter oCÇ)rrido, pois ainda que se t~
nha verificado um diferencial permanente entre os salários urbanos e
rurais, isto não se constitu1u, como veremos, em um fator de causação,
mas sim, de atração do ~xodo rural que ocorreu noper!odo considerado.

Na primeira fase da industr1alização paulista (e brasi-
leira) pelo ndmero de empregos gerado , ao mesmo tempo que se insti-
tuiu uma legisla~ão trabalhista (reafirmação da lei das férias, regu-
lamentaç~o da jornada de trabalho, lei dos dois terços, reconhecimen-
to dos sindicatos, étco) (3) aplicada s~mente ~s zonas urbanas, esta-
beleceu-se um nível de vida A população ai residente, substancialmente

(1)\ - Entende-se por: ,. ÁFator de caus~ção: quando provoca o exodo rural sem a ocorrenciadosfQtores de e~pulsão nas zonas rura1s.
Fator de atracão: quando orienta o exodo rural da população desl.Q.

" c~da do setor agríCOla pelos fatores de expul-
sa0.

(2) - HoC.Tavares - op.cit. - pagoÜ9.
(3) - Vide l'larrenDean - cp s cí.t , - pags. 200/1 •.
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mais elevado que o desfrutado pela popula~~o rural, principalmente

Aaquela confinada ao setor de subsistencia. Criou-se, portanto, um
sistema permanente de incentivos à transferência da força de trabA ;
lho das zonas rurais para as zonas urbanas, já que o fluxo de imi-
grantes estrangeiros -- principal fonte de m~o de obra no períOdO

,anterior --,havia perdidO a intensidade, face a promulgação da lei
que limitava futuras imigraç5es (1).

, A ~Porem, a transferencia de mao de obra que ocorreu na
década de 30, n~o déve ser caracterizada como causada,mas sim atrai
da pelO sistema de incentivos oferecido pelas zonas urbanas (2). li
to porque a liberaç~o de m~o de obra do setor agríCOla implica nãcr
só em manter um volume de produção de alimentos que permita susten-

.tar os trabalhadores transferidos para as zonas rubanas ,cano'tamoom'em
criar um excedente de alimentos e mátérias primas que atenda ao cre~
cimento natural da demanda (3). Assim, para que fosse possível a li
beraç~o da força de trabalho pelo setor agrícola,seriá·necessário
ou que se elevasse a produtividade da m~o de obra agríCOla, ou que .
se tivesse um alto crescimento populacional, que nas condiç5es de o-
ferta elástica de terra existente, .tornasse possível aumentar a prQ.
duçâo agrfcol,a ao mesmo tempo em que liberasse trabalhadores para o s~
tor industrial (4).

~. No períOdO considerado, a produtividade do setor agrí
cola manteve-se pràticamente constante; portanto, o êxodo rural, se

- Warreh Dean - op.cit. - pag. 200._ COnsidera-se que esse sistema de incentivos pr~porCionado pelas
zonas urbano-industriais, n~o se referem apenas a melhores sal'-
rios e a ~~ior ést~b!~idadé~(leçislaç~o tr~balh;sta~comotambém
sta~us soc1al,condlçao de v1da ~moradla, d1vert1mento, etc.) ace~
50 a edueação, alternativas de empregos, etc.
- Como já se disse, considera-se que aNsimplés transferência de .
trabalhad~res do campo para a cidade nao aumenta a demanda de al1:
mentos, ja que se admite que o consumo do trabalhador continua o
mesmo. Vide pag~63, nota 1- Como se viu, esse processo poderá ocorrer quando'e~iste um sub-
setor exportador apresentandç um ritmo de crescimento decrescente
e/ou um sub-setor de subsistencia que funcione como reservatório
de mão de obra. Vide pág. 49, nota 1.
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por um Lado era atraído pelo sistema de estímulos para as zonas ur- ,
bano-industriais, por outro lado era provocado pelo crescimento po-
pulacional das zonas rura~s, lue permitia aumentar a produção de
produtos agrícolas destinados ao mercado interno, ao mesmo tempo em;
que liberava mffode obra para as zonas urbano-industriais.

J~ em fins da d6cada de 30, com o leritoabandoho da
cultura do café, ocorre um deslocamento dos fatores de produção (ho-
mens, terras e capital) para as culturas voltadas para o mercado in
terno. Dadas as necessidades do fator trabalho serem menores nessas
culturas, as cond í.ç Se s tornaram-se mais favoráveis para aumentar a
produção de alimentos e matérias-primas, ao mesmo tempo em que o s~
tor agríCOla liberava m~o de obra , que era atr~ída pelo sistema de

I • Iestlmulos gerado pelo setor industrial. Assim, tornou-se posslvel a
redução no nível de emprego do setor agríc.ola sem que se caracteri-
zasse uma situaçffo de escassez de alimentos, matérias~primas e de
m50 de obra que acarretasse dificuldades para o prosseguimento do
processo industrial em curso~

Esse setor agrícola, que libera~a a mão de obra ~êla
ocorr~ncia dos fatores de expulsão, poderia estar constituído sobre
uma estrutura agrária de pequenas e médias propriedades, apresentan-
do razo~veis padrões de produtividade e, consequentemente, niveis de

la renda satisfatórios. Se assim fosse, a mão de obra liberada apresent.ã,
ria um nível de qualificação razoável e, o que é mais importante, a
transfer~ncia para a cidade não se apresentaria como a única opção g

Aconomica de vida, mas sim seria resultante da certe:z;aem obter melhQ
.res níveis de renda. Nesse caso, o setor industrial avançaria "pari
passu'! com a liberação de mão de obra do setor,agr!cola que, refle~
tindo uma elevação da produtiVidade em decorrência de uma óferta li-
mitada de m~o de obra, resultaria simult;neamente no aumento dos sa-
lários nos setores agríCOla e industrial.

Porém, não foram essas as condições que prevaleceram
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na liberação da mão de obra do setor agrícola no Estado de São Pau':'
lo. Baseado, como vimos, sobre uma estrutura agrária latifundiária:
que manteve grande parte da população ativa como assalariada ou con
dicionada nos minifúndios em situação econômica precária; a ocorrêli
cia dos fatores de expulsão fez'com que o homem do campo migra~se
para a cidade sem qualquer qualificação profissional ou economias

,

que permitissem estabelecer seu próprio negócio ,(o que o levava a
ter que aceitar ínfimos salários~,já que essa era pràticamente, sua
única opção frente ao seu desemprego no campo (1).

Nesse ponto, o que é relevante na'discussão,é'-:perguâ
~ar-se até que ponto o sistema urbano-industrial é capaz de dar reA
posta aos estímulos por ele provocados, sobre a população rural de~
sempre~ada pelos fatores de expulsão (crescimento populacional, mo-
dificaç5es nas atividades agrícolas, tecnologia) (2).

Como resposta, podemos dizer que, embora possa exis-
tir um nexo causal entre,o número de empregos gerados pelos setores

•

..•
industrial e de serviços ea mão de obra agrícola desempregada e atraí
da para a zona urbana, pelo sistema de incentivos (3), o sistema ªc~
(1) - Principalmente no perfodo 1930/50,quando se mantinha baixa a
relação K/N,portanto,os salários compondo parcelas apreciáveis dos
custos,a manutenção dos baixos níveis salariais 'ao mesmo ténpo em
que se aumentava a produtividade,resultava. em aumentos hos lucros
que contribuiriam decisivamente na expansão industrial. '
(2) - Apenas uma parte da mão de obra liberada pelo setor agrícola
migra para as zonas urbanas; a outra parte permanece sub-utilizada
ou desempregada nas zonas rurais (apoiando-se no trabalho de outros
membros da família ou trabalhando em tempo parcial). Esses fluxos
migra.tórios, ainda que determinados pelos fatores estruturais (&ELe~;~
pulsão) discutidos, são seletivos em função das características pe~
soais dos indi~íduos que migram: idade, sexo, estado ciVil,grau de
escolaridade, tempo de trabalho, etc.(3) - O nexo causal a que nos referimos,entre Q,:~e$~mprego rural e
a criação de novos empregos nos setores industrial e de serviços, é
assim explicado por Paul Singer "quando a agricultura se torna capi
talista, ela expande fortemente a demanda por mercadorias oriundas
da economia urbana: instrumentos de trabalho, insumos industriais(~
nergia elétrica, combustíveis, adubos químicos, inseticidas, raç5es,
etc.) bens de consumo industrializados e serviços ( de transporte,c~
mêrcial

l
financeiro, etc.,) produzidOS a partir da cidade. Aprofunda-

-s~ adlvis&o de trabalho entre campo e cidade, o que tem por aonse-
q~encla, um aumentada demanda pelo produto urbano por parte da agr!
cultura,' que não pode deixar de'refletir num crescimento da procura
por força de trabalho na cidade". (Economia política da Urbanização -
Ed , Brasiliense - 1973 - pag. 43/4L~•.). Assim, pode existir uma rela-
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,.. ,nomlco e carente de mecanismos de ajuste entre a criação de empre-
gos e a oferta de mão de obra • A demanda gerada .pelo. setor Lndua-
trial é determinada pelo nível de investimento realizado e pela re-
lação K/N' (Capital/Trabalho) alcançada no setor~ A oferta é determ'i
nada pelo crescimento populacional das zonas urbanas e pelo alcance
dos estímulos gerados pelo setor industrial sobre a mão de obra d'e-
sempregada pelos fatores de expulsão e confinada no setor agrícoIa
em níveis pr6ximos ao de subsist~ncia (1). Portanto, sendo a oferta
e a demanda da força de trabalho determinadas por fatores diferen-
tes e inexistindo me~anismos autom~ticos de ajuste, tende a criar~-
se um desequilíbrio no emprego, que resultar~ num excedente de mão
de obra quando o n~mero de empregos gerados for inferior ~ mão de ~

.bra liberada pelo setor agrícola ~ atraída pelo sistema de incenti-
vos das zonas urbanas. Porém, se os setores industrial e de servi-

.. ,ços crescem num ritmo suficiente para atender a oferta de mão de 0-

'bra liberada pelo setor agrícola e atraída para a cidade em busca
de melhores opo~tunidades, tem-se uma evolução equilibrada. da estr~
tura do emprego, j~ que toda a mão de obra transferida do setor agrí
cola para as zonas urbanas, ser á absorvida produtivamente nos se to--

res industrial e de serviços.
Entre 1940/50, a taxa geométrica do crescimento anual

do emptego industrial paulista foi de 6,5% ao ano, enquanto o setor
de serviços cresceu a uma taxa de aproximadamente 6% •. Por tiarrto, os

'"dois setores cr'escer-arn a uma taxa mais que duas vezes superior a taxa.
de crescimento da população econômicamente ativa que, nesse período~

(continuação da pag. anterior (3)) - ção causal! entre a introdução de
novas práticas capitalistas no campo - particul:armente a introdução
de técnicas poupador-as de.mão de obra - que provocam o desemprego',r.1l
ral e a criação de empregos nos setores industriat e de serv~ços.
(I} - ° avanço dos meios de comunica.çio, antes inacessíveis a massa ~
rural, aumenta sobremaneira o alcance do sistema de incentivos ger-ado-
pelo setor industrial sobre a população rural. A essa massa rural a-
bre-se~.pelo rádio, televisão, jornal, etc~, uma deslumbrante (antes
de vive-la)forma de vida urbana.



= 141 -

foi de 2,5% ao ano. Isso significa dizer que o setor industrial e
também o de serviços, geraram um crescimento no emprego que foi a-
tendido pela m~o de obra deslocada do setor agrícola paulista e de
outras regi5es do Brasil. ESSR transfer~ncia de trabalhadores do
setor agrícola paulista para os setores industrial e de serviços ,
pode ser observada na diminuição da populaçâo ocupada no setor agrí
cola a uma taxa de decréscimo de 0,5% ao ano. Portanto, os traba-
lhadores rurais atraídos para as cidades foram, em grande parte,a12
sorvidos produtivamente ~ediante um crescimento equilibrada da es~
trutura do emprego onde o setor industrial absorveu 50% do acrésci
mo da mão de obra, sendo o~ 50% restantes absorvidos pelo setor de
serviços.

A situação do emprego agravou-se, como se disse,quan
do os setores industrial e de serviços apresentaram-se incapazes de
absorver a m~o de obra proveniente da zona rural em atividades pro-
dutivas, introduzindo assim, no mercado de trabalho, um desequilí-
brio cr~nico que se traduziu n~o s6 em baixos níveis salariais, co-
mo também em padrões de miséria urbana , reproduzindo aí, as condi-
ções que ela desfrutava como desempregada na zona rural.

Nos anos 50, inicia-se a segunda fase do processo de
industrialização de s~o Paulo (e do Brasil) através de uma notável

~ transformação nas linhas de produção industriais. Aumenta-se siste-
m~ticamente a participação dos setores ditos din:micos (metald~gi-
cos, mec~nicos, mate elétricos, mate de transportes, etc.) da econQ
mia em detrimento dos ~etores ditos tradicionais (alimentos, bebidas,
fumo, textil, vestuário, couros,etc.) .Esses ramos recém-instalados,
utilizando uma tecnologia altamente "capital intensivo", tendem a
requerer pouca m~o de obra que exige ser qualificada. Também nos se-
tores tradicionais processam-se profundas modificaç5es tecno16gicas.
Nesses, passam a introduzir-se novas técnicas "capital intensivo" m~
diante um processo de recuperação tecn6l6gica, destinado a atualizá-
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-los em relação às indústri2s congêneres dos países desenvolvidos(l).
Dentro desse modelo industrial, novas técnicas não 'ª ~

madurecem antes de serem adotadas, como ocorreu nos países desen-
volvidos (2). Setores industriais inteiros são bruscamente transfox.
mados, produzindo consequências profundas na estrutura econômica,que
resultam numa redução da taxa de emprego gerada pelo setor industrial.

Entra-se, portanto, na fase da "capitalização intensl
vali, com a produção de bens intermediários e bens de consumo duráveis
que irão encontrar mercado na demanda das classes de renda média e a1
ta, que cresce apenas em termos vcrticais(3).Segundo M.C.Tavares,":Ls·-
so ocorre por dois motivos : as elevadas densidades de capital por y
nidade de investimento de produto, que impede a absorção de grandes

~.

:

.quantidades de força de trabalho nos setores emergentes e ao alto vã
lor unitário dos bens produzidos que só permite a incorporação aos
mercados consumidores das reduzidas camadas de população de maior P2

der aquisitivo ti (4).
A análise das transformações por que passou o setor

industrial no período considerado, pode ser feita a partir dos dados
do quadro XXIV.
QUADRO XXIV _ INDtlSTRIA DE THANSFORHAÇÃO DE SÃO PAULO

ESTRUTURA DO VALOR DE TRANSFORl1AÇ1toINDUSTRIAL SEGUNDO
GRUPOS DE INDtlSTRIAS (a preços correntes) EM PORCENTA-
GEH.

1949 1959 1965
ind •.tradicional (1) 54,9 38,6 34,4
Lnd, dinâmica (2) 45,5 61,4 65,5

,..FONTE: H•.Ratner - Ind. e concentraçao econonu.ca em S.Pau10.- FGV -
1972 - pago 46.(1) A1imentos,bebldas,fumo,textil,vestuário,couros~e peles,etc.
(2) Minerais não metálicos,metalurgia,mat~e1étricos,mecanica ,

etc.
(11 - A. d~ Castro : op.cib.- pago 168.
(2) - Paul Singer - Economia política da Urbanização. - Ed.Brasiliense-

1973 - pag •.45.
(3) - M.C.Tavares - op.cit. - pago 49.
u.~J Ibidem - pag •..50.
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Analisando as variações na participação dos dois su12
-setores· industriais dentro da indústria de transformação, verifica-'~
-se imediatamente o grande aumento na participação do sub-setor di~ :
nâmico de.45,1% em 1949 para 65,6% em 1965, enquanto o sub-se tor trAi,

dicionaI reduz sua participação de 54,9% em 1949 para 34,5% em 1965. '
A.expansão do setor dinâmico quejdadaa suas carcteríA;

ticas produtivas, mantém uma alta densidade de capital, também. impll
ca na utilização em maior escala de mão de obra qualificada.ASS:impo.que

,se ref€r~ a mão de obra não qualificada, as oportunidades de emprego
geradas por esse rumo da expansão industrial são poucas, limitando-

, . sub-setor da. construção civil (1i. Dessa for-
~.

-se pratl.camente, ao
ma, apenas uma parte da força de trabalho que se apresenta dispon!~
vel , absorvida. Uma grande proporção ou é empregada em obras públi-e
cas, ou se mantém pràticamente ociosa, indo engrossar o setor de se~
viços em atividades de baixa produtividade. Em outras palavras,gran- .
de parte da mão de obra desempregada no setor agrícola e que migra
para a zona urbano-industrial - como sua única opção de integração
na economia capitalista - é absorvida em atividades de baixa prod-l,l-
tividade ou permanece desempregada, transferindo assim,. a ociosidade
que desfrutava no campo para a cidade (2).

Essas modificações na estrutura do emprego, ocorridas
a partir de 1950, podem ser mostradas, analisando-se o incremento do
emprego nos tres setores da economia no período 1950-70.. A ocupação
no setor industrial cresceu a uma taxa geométrica anual de 4,4% o que"

, N ~apesar de ser superior a taxa de crescimento da populaçao economica-

(l)

('2}

-.M.C.Tavares - Substitui9ão de Importações e Desenvolvimento da
América Latina - FGV - (Mlmeo) - pag.· 19••.Como sérá discutido posteriormente, pode-se aceitar que parte do
excedente da força de trabalho urbana, tem sua origem dentro do'
próprio processo Lndus t.rí al, sendo essa uma das contradições ihe-
rentes dó sistema capitalista. Por~m, deve-se acei~ar que esse ez.
cedente de desempregados urbanos, e agravado pelo exodo rural de
pessoap liberadas pelo setor agrrcola~
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mente ativa - 3,5% ao ano - absorveu, nessas duas décadas, apenas
34% dos novos empregos. 1 medida .que_ o setor agrícola apresen-
tou uma taxa de ocupação de mão de obra negativa, sobrou para o se-

. ,
tor de serviços a maior participação na absorção do incremento to-
tar de mão de obra. Assim é que nesse período, o setor de serviços·
apresentou uma taxa de crescimento de 5,5%, sendo responsável pela
exorbitante absorção de 66% dos novos empregos.

Portanto, ao contrário do que ocorreu nos países de-
senvolvidos, as alterações no modo de produção agrícola não ocorre-
ram de forma equilibrada com o crescimento do setor industrial(l).

I>Assim, a força de trabalho desempregada na zona rural ve-se obriga-
da a transferir-se para a cidade sem que o setor Lndust rí.a L gere em

• /lo tApregos para absorve-la (2).Em outras palavras, o exodo rural ocorre,
já que a força de trabalho rural encontra-se, por um lado, frente à.

I>inexistencia de alternativas no campo e por outro, por estar nos se-
tores industrial e de serviços, a única perspectivá que se apresenta

I> • •••para sua reintegração na economia capitalista. Como consequenc1a,nao
é a mão de obra que se ajusta às estruturas produtivas, mas são essas
que se ajustam ao crescimento da mão de obra, resultando assim, num
des~quilíb±io na estrutura de emprego (3). Surgem assim,populaç5es
. .marginalizadas (4) para as quais existem as mais diferentes teorias
explicativas •.No tópico seguinte, esse fenômeno será discutido à Luz

('1) _.Como assinala J'., Echevarria, "Todos,dados manipuláveis' parecem
indicar de maneira semelhante, que - a diferença da Europa, Amé-
rica e U. Soviética - o crescimento urbano da América Latina não
foi acompanhado por um avanço proporcional na moderna indústria~l
(Sub-emprego·- Problema estrutuEal ~ Ed. Vozes - Eag. 118) •
••Vide, por exemplo, a comparaçao entre a liberaçao da força de
trabalho agrícola e a absorção pelo setor industrial entre Brasil
e Héxico, em R. Prebisch.';Transformação e Desenvolv!mento" - FGV-
1973 - pag •.38/40/ül. O Hexico apresenta uma evol.ução na estrutura
do emprega bem mais equilibrada que o Brasil.

~3)'- - J'. Echevarria - op s c í t , - pag. 119.
(4)" •.•.Entende-se aqui por popUlação marginal aquela que vive nas zonasurbano-industriais sem conseguir integrar~se ~-ncs setores prcdutj,

vos da- economia, passando a viver de forma precária em favelas.
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da teoria do "exéreito industrial de reserva" e da formulação apre-,
,.sentada no presente trabalho de que o exodo rural, constituíndo-se

num deslocamento de pessoas que transferem sua ociosidade'da zona
rural para a zona urbana, constitui-se num fator determinante, ou
pelo menos agravante, na ocorr~ncia das populaç5es ma~ginais.

4.3 - ~ODO RURAL E 1.1ARGINALIZAQÃO URBANA

A formação dos contingentes marginalizados nas cidA
des industriais - no caso particular de São Paulo - foi visto' no "

,

presente trabalho, como decorr~ncia do ~xodo rural que, transferin-1

do a mão de obra do seto~ agrícola em descompasso com o crescimento'
do emprego no setor industrial,resulta num crescimento desequilibrA'
do entrê o processo de urbanização e o desenvolvimento industrial ,
com consequente inchamento do setor terciário.

E' preciso assinalar que essa posição difere em par-
te,da colocação das populaç5es marginais nos países neo-capitalistas
como um reservatório de mão de obra que, segundo a expressão clássi
ca de Harx, denomina-se em um "Exército Industrial de Reserva"(l) •
Segundq essa visão, os meios de produção são combinados sob certas'
formas específicas com o fator trabalho, definindo a parcela da mã~
de obra que será ocupada. O excedente da população trabalhadora que

~ não consegue se vincular aos meios de produção ,irá constit~i~~ée
no' "Exército Industrial de Reserva ti que cumpre duas principais run-
ç5es no mercado de trabalho: "de um lado, aumenta a competição entre
operários e baixa os salários a um nível próximo do mínimo fisioló-

Â' N ~ Ngico de subsistencia, condiçao indispensavel para a exploraçao -en
tendida como o consumo dE!strutivo da mão de obra - que promove a
formação e acumulação do capital; por outro lado, mantém constante-
mente disponível uma massa de trabalhadores para que a indústria po~

fI} - Vide Paul Singer - Economia pOlítica da Urbanização - Ed. Bra~~
silien5e - 1973 - pag. 58/60 e 117/133.
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sa,nos meses de maior produ::,ividade,produzir a quantidade de mercA:
dor ias requeridas pe10 nercado "(1) •

Portanto, a marginalidade, antes de ser um produto do
êxodo rural, seria fruto das p:róPTias contradições do sistema capit,à
lista. Dentro dessa ótica, assinala Paul Singer: "As migrações inte~
nas contribuem para t:razer ao mercado de trabalho capitalista, pes-.

. . "soas que antes estavam integradas na economla de subslstencia. Par-
te dessas pessoas tem possibilidades de insérir-~e no processrr de
produção social, como empresários ou assalariados. Outros são forçA

" 'dos a exercerem atividades que se encontram fora do ambito da econ.Q.
~ mia capitalista, por6m devido ao seu baixíssimo nível de rendimento,

elas constituem um potencial de força de trabalho prontamente apro-
veitável quando e onde convier aO sistema "(2).

lÁO crescente exodo rural para as zonas ~rbano-indus~ :
triais,resulta, portanto, na formação de excedentes de força de tr,ã ,
balho não integrados na economia capitalista. Essa força de trabalho, ..

"que antes vivia nas zonas rurais em economia de subsistencia ou mes-
mo na agricultura capitalista, transferindo-se para as zonas urbana~
irá, em parte, constituir-se no excedente não aproveitado' pela econ,Q,,
mia industrial capitalista, formando assim, o estoque de força de
trabalho que será requisitado'nos períodos de maior expansão do sis-

tema.
Aceita essa linha de análise, a força de trabalho.ma~

ginalizada deve ser encarada antes como produto das cbntradições eg-
truturais do sistema capitalista, que a mantém como condição necessá
ria à expansão, do que comO consequência do êxodo rural que, se par.a.
lizado, evitaria a proliferação das populações marginalizadas do poU

•.Texto de José Nun _ "Superpopulaeion Re~ativa, ejerei to Lndus-«,
trial de reserva y masa marginal" - extraldo de M. Berlinek - R~
lações de classe numa sociedade neo-capitalista dependente: marg1
nalidade e poder em São Paulo • - FGV - Mimeo.
_ Paul Singer - op.cit. - pag. 58.
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to de vista ecori~mico, social e pol!tico~
Não pretendemos, de modo algum, neste trabalho, con

testar essa colocaç§o, por~m caberia fazermos certas considerações
que colocam essa posição frente ao enfoque definido no ít~m ante-
rior, qual seja, a força de trabalho marginal é em grande parte,r.fil~··
sultante do ~xOdO rural, e que nos levou no início do presente trâ

••balho, a enfatizar a necessidade de diminuir o exodo rural, se pr~
,. ." .tendessemos um processo de desenvolvJ.mento economJ.co que tivesse

como um dos seus objetivos primordiais, a diminuição da situação·
de pobreza da população.

A nosso ver, ainda que se possa considerar que o f~
••nomeno da marginalidade urbana seja em parte resultado das contra-

dições êstruturais do sistema capitalista, acreditamos que este f~
,. , ,,,nomeno e agravado de'modo consideravel pelo exodo rural, em cujas

fileiras fazem parte um grande número de pessoas que,de.algp.ma. fox,

ma, estavam integradas nas zonas rurais e que foram deslocadas pe-
los fatores de expulsão discutidos anteriormente~

A. diminuição da sub-utilização da mão de obra nas
zonas rurais,sugerida no início do presente trabalho, a partir de
uma reorientação no desenvolvimento do setor agrícola (1), (que di-
minuísse o êxodo rural) reduziria as populações marginais que se
formam nas zonas urbanas. Dessa forma, ser í,a possível-.obter~se um d~
senvolvimento que apresentasse menores distorções na estrutura oc~
pacional, j~ que a diminuição do crescimento da força de trabalho
urbana permitiria um crescimento urbano mais equilibrado' com o cre~

".

~
I,
,

"cimento industrial. Estaria assim, corrigindo-se a tendencia apre-
sentada pela estrutura ocupacional onde. o setor industrial e o s~
tor agrícola {este também em valor absoluto)dimlnuem suas participA

(1)~ O processo de reorientação no 1esenvolvimento do setor agríco-
la cqm a consequente redução de exodo rural,será discutido no c~
p!tulo IV - Considerações Finais - do presente trabalho.
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ç5es relativas no emprego total em benefício do setor de serviços
(p~incipàlmente em sub-setores de baixa produtividade).

El bom que se tenha em mente que as naç5es'desenvol
vidas, desde o início da Revolução Industrial, mantiveram parte de .
sua força de trabalho como reserva de capacidade produtiva, pbr~m, .
notamos que apresentaram um crescimento, urbano equilibr~do com o
crescimento industrial (a maior parte da força de trabalho era oCQ
pada na ind~stria) e consequentemente, uma liberação de mão de obra
do setor agrícola em nível compatível com a criação de empregos do ,
set.or industrial. Isso niloocorre no Brasil (e em muitos países su.12;
desenvolvidos) que apresenta um crescimento urbano (provocado em
grando parte pelO ~xodo rural) desequilibrado em relação a seu~.cre~·
cimehto"industrial, o que tem levado a um aumento da participação
do setor de serviços na estrutura de emprego, pela absorção impro-
dutiva de parte da força de trabalho (1).

(1) - Vide J.H.Echevarria - op s c í t , - pag , 110 a 1L~3, para uma dis-
cuss~o mais detalhada sobre o crescimento industrial e o cres-
cimento urbano.
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CONSIDERACDES FINAIS

Neste capítulo, deixaremos de discutir,de forma esp.e,:
cf f'Lca , o êxodo rural em são 'Paulo, par a fazermos, com'base na'aná.•:
lise'anterior,consid~raç5es de car~ter'mais geral sobre o ·processo. ~

Iniciamos este trabalho enfatizando a necessidade de~
diminuir o êxodo rural, já que nossa visão do fenômeno coloca-o co-:
mo resultante de um processo no qual o setor agrícola está transfe-'
rindo uma de suas características estruturais - desemprego e sub- .
-empnego _. para os setores urbano-industriais, generalizando-a as-·i
sim, dentro do processo de desenvolvimento. Em outras palavras, o ê :

~., xod o rural, se não agrava o problema do desemprego e/ou sub-empr ego ,'
pelo menos não se constitui parte de um processo de desenvolvimento
que se tem orieritado para eliminá-lo.

Dessa forma, afasta-se a hipótese levantada por al-
guns autores, de que o desenvolvimento é um processo de sucessão de
etapas, dentro das quais cabe ao setor agrícola desempenhar aquelas
.funções tradicionalmente desempenhadas no desenvolvimento dos 'países
adiantados. Isso porque, dentro dessa visãó linear e descontínua do
processo de desenvolvimento, a redução porcentual da população agri
cola na população t.otaL. cons titui~se'num indicador do avanço do país

• dentro do processo de desenvolvimento econômico. Toma-se a liberaçãó
de mão de obra como uma das funções tradicionalmente desempenhadas
pelo setor agrícola, aceitando-a como histôricamente natural, descon

. A _

siderando, portanto, os efeitos desse fenomeno sobre a evoluçao da
estrutura do empreeo e, consequentemente, sobre o nível de vida da
população.

E' bem verdade que a liberação de mão de obra pelo s~
tor agrícola, desempenhou papel fundamental nos países que iniciaram
sua revolução industrial no século passado. Aí, por um lado, a ocor-
rência do'desenvolvimento econômico, acompanhado por um processo de
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d í v í sâo social do traba Lho entre campo e cidade, impunha, frente à
escassez de mão de obra urbana, uma liberação da força de trabalho

" 1 'o' ~agrlco a, necessarla a expans30 industrial. Por outro lado,'a libe
ração da mão de obra rural resultava de um aumento da produtividade
decorrente da introdução de novas técnicas no campo, permitindo a~
sim que a agricultura gerasse uma oferta de alimentos suficiente p,a

,
ra atend.er as necessidades da população, ao mesmo tempo em que o setor
agrícola liberava m50 de obra para os setores urbano-industriaisCll

Assim, tem-:e G liberação de mão de obra do setor a
grícola, ocorrendo dentro ;leum processo em que agricultura e indús
tria avançam conjuntamente, mantendo uma evolução equilibrada da e~

~ trutura do emprego.
·As condiç5es que prevaleceram nesses países que rea-

lizaram sua Bevolução Industrial no século passado, não se repetem
nos países sub-desenvolvidos, assim,nã6 cabe fazermos analogias(2J.
Dessa forma, aceitar a liberação de mão de obra como hist~ricamen-

"te natural, dentro do processo do desenvolvimento economico -- des-
considerando os fatores hist6rico-estruturais que levam esse proce~
so a assumir çliferentes formas nos diferentes pá~ses - levará fa-
talmente a análises desfiguradas.

No caso brasileiro, relembramos que a industrializa-
" ção tem-se mostrado incapaz de apresentar um crescimento da taxa de

(2)

- "O baixo nível da produtividade na agricultura constitui um ~
obstáculo para o ~rescimen~o ~aprodu~~o industrial,.posto que o
.aumento desta supoe,nos prlme1ros estag1os,ao menos um aumento
da população ativa utilizada nesse setor,aumento este que deve-
ria se traduzir numa redução equivalente da proporção da popula
ção ativa empregada na agricultura.Mas uma redução do emprego lã.
grícola significaria uma queda nas disponibilidades agrícolas i
gual a contribuicão dos braços retirados da agricultura". Texto
extraído do Sum~~io preparado por R. Nicol da obra de P.Bài~och
- Revolução Industrial e·Sub-desenvolvimento - FVG - Mimeo.
- Para análise das principaiS diferenças entre o desenvolvimen-
to brasileiro e o desenvolvimento dos países que realizaram sua
Revolução Industrial no século passadO, vide Maria Conceição la
vares -, "Da Substituição das Importações ao Capitalismo Finan-
ceiro" _.Zahar - ano 197ü - pag ~ 29 a 35.

(1)
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...emprego, suficiente para atender a oferta de trabalho gerada pelo

crescimento populacional das ,. ,-zonas urbanas e pelo exodo rural.,Em 011
tras palavras, o processo de industrialização, via substituiç;o de
importações, revelou-se excLuen te, ou seja, caracterizou-se por man -.
ter grande parcela da populaC]ão à margem das a.tividades de alta pr.Q.
dutividade, n;o se mostrando capaz de alterar as profundas desfigu-
rações existentes no setor agrícola, que se traduzem' na ~xist~ncia
de contingentes de mão de obra sub-utilizada. Antes de mudar tal si
tuação, a evolução industrial -- em virtude do baixo nível de absoL
ção de mão de obra em atividades de alta produtividade, frente à o-
ferta de mão de obra urbana decorrente do crescimento natural e do
~xodo rural -- acabou por generalizá-la por todo sistema econômico,
resultando daí numinchamento do setor terciário, principalmente em
atividades de baixa produtividade.

Diante desse fato, deve-se reconsiderar a liberação
de mão de obra como uma função histôricamente desempenhada peLo se-'
tor agrícola. Com efeito, se a transfer~ncia da força de trabalho do
campo para a cidade resulta na transfer~ncia de mão de obra desempr~
gada ou sub-empregada dentro do setor agrícola, e de~ta forma, se
não aumenta (1), pelo menos mant~m o desemprego· estrutural existen-
te, n;o se pode aceitá-la passivamente, sob o argumento de ser essa

• uma função histôricamente natural do setor agrícola dentro do proce~
/ so de desenvolvimento econômico.

Diante dessa conclusão, torna-se necessário que se
discutam opções alternativas para o desenvolvimento do setor agríco-
la,que o:ori~ntem no sentido de aumentar os níveis de absorção de
mão de obra e, dessa forma, contribua para eliminar o desemprego e
o sub-emprego existente. Assim, a pergunta que se coloca é a seguin-

_.O exodo rural aumenta o desemprego estrutural existente, se os
trabalhadores antes empregados no setor agrícola,são deslocados
para zonas urbanas, onde permanecem desempregados ou empregados
em ati~idades de baixa produtividade~



te : como se poderi~ atenuar (ou mesmo evitar) a liberação de mio
de obra pelo setor agrícola ?

Antes de discutirmos essa pergunta,devemos fazer uma
consideração já implícita na análise desenvolvida até aqui.

E' evidente que,quando se coloca a necessidade de r~
orientar o processo de liberação de mão de obra do setor agrícola,o'
que se tem em mente, em última análise, é um processo de desenvolvi
mento que tenha como um de seus principais objetivos, a eliminação
da situação de pobreza em que vive parte da população. Nesse senti-
do, o setor agrícola deve apresentar~se N ,nao so como fonte de empr~
go para a mão de obra desempregada ou sub-empregada, como também d~
ve apresentar um desenvolvimento que proponha alternativas para me-

.lhorar as condições de vida dos grupos rurais de baixa renda.
,Voltando a pergunta acima, agora enquadrada dentro

de um enfoque mais a.mplo, passaremos a discutir de forma puramente
exploratória, as opções para reorientação do desenvolvimento do se-
tor agrícola em função dos objetivos desejados, a partir das causas

".determinantes do exodo rural, estudadas anteriormente.
Por um lado, sab~-se que a oferta de mão de"obra::a-

grícola é determinada pelo potencial de trabalhadores existentes,que
por sua vez, tem sua dinâmica de crescimentp determinada principal-

_ mente pelo crescimento populacional. Por outro lado, temos que a d~
manda de mão de obra do setor agrícola é funçio do nível da produ~ão
e da forma como se organiza a produ~50 (composição das atividades A
grícolas e tecnologia utilizada, fatores esses condicionados pela eA
trutura agrária vigente). Assim, à medida que. o aumento no nível
de ocupação for inferior ao crescimento natural da força de ~rabalho

ainda que a população ativa esteja aumentando em valor absoluto-
- gera-se um excedente de mão de obra, que é levado a migrar para
as zonas urbanas , em busca de novas oportunidades de trabalho
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em outros setores (1).
,. ,O exodo rural sera mais intenso se o aumento no ní-

vel de produção não criar um volume de emprego adicional, ·suficie.n
te para absorver não só o acréscimo natural da força de trabalho ,
como também uma possível liberação de mão de obra provoàada pelas
alterações na organização da produção (composição de culturas e te~
nologia) -- levando assim a uma redução em valores absolutos·do ní
vel de emprego do setor agrícola. Nesse caso, não só o acréscimo de- . ,mao de obra decorrente do crescimento populacional como tambem par-
te daquela empregada, é levada a migrar para zonas urbanas.

Visto esse quadro geral, comentaremos agora os fato-
t.

res determinantes da oferta e demanda de mão de obra, procurando SQ ,
,.luções par-a atenuar ou mesmo evi tar o exodo rura l,

Comecemos pelo crescimento populacional. Sendo este
um fator determinante do êxodo rural, é natural que se considere a
necessidade de controlar a natalidade como forma de reduzir a ofer-
ta'de trabalhadores e, dessa forma,as pressões sobre a demanda de
emprego agrícola. Portanto, um planejamento realístico, visando a ~
lim1nação do sub-emprego e do desemprego, deve ter no controle da
natalidade, um dos seus pontos básicos, já que se tem c0!l10ponto de
partida, que a rápida elevação da força de .traba Iho. consti tui-se ny

• ma das causas do êxodo rural. E' evidente que dentro de um enfoque
mais amplo, que objetive a eliminação do sub-emprego e do .desempre-
go do sistema econômico, o controle da natalidade não 'se deVer'ia~.li

, '" , . , ,mitar somente as areas agrlcolas, como tambem ser estendldo as a-
reas urbanas (2). Deve-se porém, considerar que existe uma íntima r~

(1)
(2)'.

- Parte dos trabalhadores desempregados pode permanecer na zona
rural, apoiada financeiramente no trabalho da família.
- E' evidente que o controle demográfico é apenas um fator a ser
considerado dentro da estratégia de desenvolvimento. Para uma A
nálise da controvérsia do problema do controle da nata,lidade, vi
de Hário Henrique Simonsen - Brasil 2001 - APEC - 1969 - cap.IV-

"Aritmética dos Coelhos".
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lação de depend~ncia entre população e desenvolvimento (I). E,como
assinala Raul Prebisch, "há possivelmente uma taxa ótima de cresci- "
mento vegetativo conforme as condições de cada país, a qual se en-
contra entre o estancamento demográfico absoluto e o limite que se
vão aproximando alguns países latino-americanos que já transpõem a
taxa média anual de 3,5%" (2).

No mais, deve-se considerar que uma política de con-
trole de natalidade, teria pouco efeito no tamanho da força de tra-
balho nas próximas duas décadas adiante dela, já que os incrementos
de mão de obra só se reduziriam depois desse período. Porém os efei
tos dessa política far-se-iam sentir, a curto prazo "no orçamento
familiar, sobretudo nos estratos inferiores, assim como nos investi '
mentos sôciais do Estado em saúde, habitação e educação, nos quais
são consideráveis as necessidades insatisfeitas" (3)'.

Passemos agora a analisar os fatores determinantes no
nível da demanda de trabalhadores agrícolas, e as possíveis llleêi'idas
que resultariam num aumento do nível de ocupação.

Comecemos pelo nível da produção agropecuária • Quan
to mais intensamente cresce a produção ar,ropecuária , maior será a
retenção de mão de obra no setor. Dessa forma, se o aumento no ní-
vel de emprego é função do índice da produção agropecuária ; essa

• aparece como cond.í.çâo fundamental para o aumento do emprego rural.
Por sua vez, o crescimento da produção agropecuária pode estar v~n"
culado aos "fatores que atuam tanto do lado da oferta como do lado da
demanda de produtos agrícolas. ~esta saber, portanto, at~ que ponto
esses fatores t~m condicionado o aumento da produção agríCOla, pois

(1) - Essa relação pode ser explí.c ã bada.: na depend~ncia existente
entre c~escimento populacional e demanda ge alimentos e dessa ,
com o nlvel de emprego e renda da populaçao rural.'Essas rela-
ções serão enf'c t í.zada S a seguir.

(2) •..Raul Prebisch - IITransformacão e Desenvolvimento" -FGV - 1973
- pag. 207. ~

(3) - Raul Prebisch - op.clt. - pag. 207.



a partir daí, poderemos sugerir ·soluçõe~ que aumentem o nível de em
prego agrícola.

Pelo lado da oferta, não podemos dizer que no caso
brasileiro existam fatores limitando o crescimento do nível de pro-
duç~o agropecu~rio , j~ que, como vimos, v~rips autores deram boas
indicaçõ~s de que a agricultura apresentou desempenho satisfat6rio
no atendimento das necessidades de alimehtos e matérias primas, ge-
.rades pelo sistema (1).

Se o setor agrícola foi capaz de gerar um excedente
de alimentos e matérias primas que atendeu ,a demanda dos outros sg
tores, resta saber se seria possível aumentar o ritmo de crescimento
da demanda, de forma que se pudesse elevar o nível de produç~o agro-
pecuário e, consequentemente, o nível de emprego agrícola. Essa que~
tão ser~ discutida mais ~ frente ; por ora, ressaltamos apenas que o
crescimento da demanda por produtos agrícolas é função do crescim~n
to populacional, do nível de renda e da distribuição de renda Ci).

Como dissemos, o índice de ocupação agrícola depende
não só do nível da produç~o agropecuária ,mas· também da forma como
se organiza a produç~o, ou seja, da composiç~o das atividades agrícQ
las e da tecnologia utilizada.

Passemos ent;o a refletir sobre esses outros fatores
• determinantes do nível de emprego agrícola.

Como vimos, a composição das atividades agrícolas P.Q.
de determinar diferentes níveis de emprego dentro do setor agrícola,

(1) - Vide pag. 75.
(2) - Para o caso de g~neros alimentícios, a demanda de alimentos édada pela seguinte expressão :D=p+n •.g

D = taxa anual de crescimento da quantidade procurada de ali~
mentos.

p = taxa de crescimento da população
n = elasticidade renda da procura de alimentos
g = taxa de crescimento da renda per capita

Bruce F.Johnston e J.W.Mellor "El Papel de la Agricultura en el
Desarrollo Economicotl -Rio de Janeiro - CEPAL/DOAT - 1962 - pag.9
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a partir do grau de participação de cada cultura na área utilizada,
pois diferentes culturas mantêm diferentes relações Terra-Homem.

Aqui, qualquer tentativa de discutirmos.as alterações
na composição das atividades agrícolas, 1ue pudessem aumentar o ín~
dice de ocupação rural, esb9rram no fato de sabermos se o setor agrí
cola tem ou não gerado um excedente por tipo de produto, que tem a-
tendido ao perfil da demanda. Em outras palavras, se a composição
das atividades .agrícolas tem respondido satisfatoriamente aos estímy
los do mercado,não tem sentido falarmos na necessidade de aLteraçõe's.:
visando elevar o nível/de ocupação agrícola. Nesses termos, a fun
ção prioritária que se estnbelece ao setor agrícola,é que este .gere um
excedente global e por tipo de produto que atenda ~s necessidades do
sistemã econômico, tendo caráter secundário o nível de emprego,détê,l:.
minado pela composição das atividades.

No Brasil, como assinala Delfin Neto, a agricultura ,
du pelo menos parte considerável dela, "vem crescendo e diversifica0
do-se (grifo nosso) eXQtamente na medida requerida por nosso desen-
volvimento global"(l). Dessa forma,nãa cabe fala~mos em alt~raç5es
na composição das culturas, como forma de atenuar ou mesmo evitar '.a
liberação de mão de obra, já que ela reflete satisfat~riamente ~ de-
manda de alimentos e matérias primas.

I. Passemos agora a discutir o segundo fator determinan-
te na organização da produção agrícola, qual seja, a tecnologia. Co-
mo dissemos anteriormente, a introdução de novas t~cnicas no setor ~
grícola constitui-se num dos fatores responsáveis pelo nível de em-
prego do setor, já que promove a substituição do fator trabalho ( e
tamb~m do fator terra) pelo fator capital. Assim, realizando-se in-
ves timentos (t~cnicas pouj)adoras de 11.O.) ::rueprovo caro a substitui-
(Ir -J)e'lfinNeto,· Op.clt," - pago 8.

Vide tamb~m Ruy Hiller Paiva - op.cit. - pago 2 alO.
Vide, tamb6m, para uma discuss~o sobre esse ponto, Antonio de Cas-
tro - op.cit. - pago 106/107.
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ção no processo produtivo da mão de obra pelo capital, a tecnologia
'" '"introdu~ida constitui-se num fator de causaçao do exodo rural.No sen

tido inverso, investimentos orientados para aumentar a produtividade
da terra além do efeito positivo sobre o nível de emprego ç eã.êvam.ide

forma indireta a produtividade da mão de obra.
Como se viu anteriormente, o processo de·modernizaçio

•

. ,,da açricultura paulista (e provavelmente da agricultura brasileira),
orientou-se de forma acentu0da na última década pela introduçio de
t~cnicas poupadoras de mão de obra, que liberando a força de traba-
lho agrícola, carllcterizouyse como causa do ~xodo rural. Frente a e~
sa conclusão, adiant~ndo-se ~s consideraç5es que faríamos no presen-
te t6pico, enfatizamos a necessidade de uma"reorientaç;o no processo
de mode~nizaç~o do setor agrícola pela introdução, em·maior escal~.,
de técnicas que elevem a produtividade da terra (1). E mais, sugeri-
mos a importância de estimular dentro do grupo - técnicas poupado-'

..

ras de terra - a criação (pelo Estado) e a introdução daquelas téc-
nicas que mais se adaptem ~ disponibilidade de recursos existente ,
em substituicão ~s técnicas imnortadas desse grupo.~ - ,

Isto porque, limitando a introdução de técnicas poup~
dor~s de mão de obra e estimulando a adoção de técnicas poup~doras
de tórra, teríamos por um lado, um efeito positivo na absorção de mão
de obra, aumentando o nível de emprego, e por outro lado, elevaríamos
a produtividade da mão de obra (de forma indireta pelo aumento de prQ
dutividade da terra) permitindo que se elevassem os sal~rios agríco-
las, à medida que fossem absorvidos excedentes estruturais da fo~
ça de trabalho, dando ~ oferta de M.ü.,· característica el~stica.

Nesse ponto, coloca-se a seguinte d~vida :

(1) Sup5e~se que o fator trabalho é abundante. Portanto, para uma
melhor locação dos recursos,dever-se-ia propor a introdução de té.c,
nicas que utilizassem mais intensivamente esse fator e'que,por oy
tro lado,aumentussem su.aBrodutividade.Esses seriam os efeitos ir'ld!,
retos, provocados pelas tecnicas poupadoras ~e terra.
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estimulando-se apenas a introdução de técnicas poy
padoras de terra, até que ponto é possível (sabendo-se dos· limites
impostos pelo mercado à introdução de novas técnicas) elevar-se a prQ
dutividade da mão de obra, através dos aumentos de produtividade da
terra ? Seria este nível suficiente para tornar a oferta de mão de Q

bra inelástica e, supondo que isso ocorresse, tornaria ele possível a
elevação dos salários agrícolas ?

- ou, dentro do atual estágio de desenvolvimento que
se apresentam as técnicas poupadoras de terra,dos níveis de produtivi

,dade atuais:e, sabendo-se dos limites impostos pelo mercado a intrody
ção de novas técnicas, qual seria o tempo necessário para que se.atin

• gissem os níveis de produtividade da terra, e, consequentemente,dà:mão
de obra'ç que permitissem não só a eliminação do sub-emprego e do dese.m
prego, como também a elevação dos salários agrícolas ?

As .respostas a estas perguntas, ainda que reconheçamos
a import~ncia fundamental que assumiriam em qualquer planejamento pa-
ra o setor agrícola, implicam num profundo trabalho de pesquisa que
foge aos objetivos do presente estudo. Porém, se de posse.destas res-
postas chegássemos ~ conclusão de que, para alcançarmos os objetivos
visados - elevação do nível dê emprego, dos salários e da renda das
classes rurais mais pobres -- uma simples reorientação do processo de

~
I

modernização onde se impusesse uma seletividade tecnológica, seria um
caminho, senão difícil, pelo menos longo de ser perc·orrido,dever!ámos
reequacionar novamente o problema.

Supondo que Chegássemos frente a esta conclusão. Equa-
cionando novamente o problema em função dos objetivos a serem alcanç4
dos, as soluç5es a serem propostas para o desenvolvimento do setor·a-
grícola deveriam, em ~ltima análise, aumentar o nível de emprego, vi-
sando eliminar o excedente estrutural de mão de obra existente (tor-
nando a oferta de H.O. inelástica) e ao mesmo tempo, elevar a produti
vidade agríCOla, permitindo n50 s6 o aumento dos salários, como também



da renda das classes rurais mais pobres.
Nesses termos, a solução discutida a seguir, é orien-

tada em tres pontos que se complementam :
'-- uma distribuição de terras, localizada em ~reas prQ

dutivas não-utilizadas e/ou naquelas que, do ponto,de vista empresa-
rial, não oferecem estímulos (1);

-- um planejamento para modernização da agricultura
que torne complemyntar a adoção de técnicas poupadoras de mão de obra,
com as técnicas poupadoras de terra (2);

-- um aumento na demanda de produtos agropecuários atrA
vés de um processo de desconcentr~ção de renda ao nível de sistema e-• '" .conomlCO.

Uma distribuição de terras localizada. aumentaria o ní
vel de emprego do setor agrícola, absorvendo os excedentes estruturais
.(1)' - Como essa distribuição de terras visa apenas criar condições favo

ráveis para elevação da produtividade do setor agrícola -- já que-
se aceita que esta é condicionada pela absorção dos excedentes pe-
lo mercado -- ela deve localizar-se primordialmente nas áreas pro-
dutivas não-utilizadas ou naque~as que, do ponto de vista empresa-
rial, não apresen~em estímulos a produção. Evidentemente,para que
tal medida tenha exito,será necessário uma p'olítica que proporcio-
ne ao novo propriet~rio plena assistencia técnica, creditícia, mé-
dico-sanitJria e educacional. Existe aqui uma diferença básica da
reforma agrária localizada, sugerida por Antonio de Castro (op.cit.
-pag.175 a 177).0 que este autor sugere é a distribuição de terra
com o objetivo de formar "bolsões de manutenção de mão de obra"que
teriam como finalidade, a retenção dos excedentes estruturais :da:
força de trabalho rural. Estas pequenas propriedades cobririam as
necessidades alimentares da família, participando do mercado de fo~
ma marginal (vendendo os pequenos excedentes de produção quando ho,lJ.
vesse ). Aqui, o que sugerimos é uma distribuição de terra sue re-
sulte em pequenas propriedades não apenas absorvedoras de mao de Q
bra, mas que também possibilitem o aumento da renda dos novos pro-
prietários através de sua integração no mercado. Observe-se que a
diferença não está primordialmente no d~mensionamento da proprie~
des,mas no objetivo a que se destinam •.4 medida que . se proeõe a
elevação da renda desses proprietários, deve-se suger.ir soluçoes
que tornem possível a absorção dos excedentes de produção dessas
propriedades pelo mercado, já que como veremos, esse é o ponto cry
cial do processo.. '"- Essa afirmação não invalida a imEortancia reiterada anteriormente
de se criar e estimular a introduçao de técnicas poupadoras de ter-
ra, frente aos efeitos negativos que se tem, verificado 'pela'intród.1l
ção das técnicas poupadoras de M.O •• O que sugerimos aqui é a utill
dade, que as técnicas poupadoras de M.O. podem assumir dentro de um
planejamento global para o setor agrícola e não sua introdução in-
discriminada como atualmente é realizada, que foi o que se condenou
nas considerações anteriores.



da força de trabalho, constituído principalmente por assalariados(l)
e minifundiários que permanecem desempregados ou sub-empregados, e
criaria condições para que os novos proprietários auferissem um ní-
vel de renda mais alto do que aquele que recebiam anteriormente. Por
.outro lado, a redução na oferta de mão de obra repercutiria na elev~
ção dos salários agrícolas, sendo as empresas forçadas a aumentarem
a produtividade da mão de obra para fazer frente aos aumentos dos s,a-

. Lár Los •.

Nessas condições, a introdução dos dois tipos de téc-
nicas discutidas teria efeito complementar para atenuar ou mesmo evi
tar o ~xodo rural, paralelamente ~ elevação dos salá~ios agrícolas •
Enquanto as técnicas poupadoras de terra seriam utilizadas nas pro-
priedades familiares, como principal alternativa para aumentar a ren
da (aí a mão de obra é fixa e por ser composta por membros da famí-
lia, tem custo nulo como fator de produção, o que limita a introdu-
ção.de técnicas poupadoras de M.O.), nas empresas rurais seriam uti-
lizadas conjuntamente com as técnicas poupadoras de mão de' obra,el~
vando a produtividade do fator trabalho e assim, fazendo frente aos
aumentos dos salários~

Ressalta-se porém, que se analisarmos os efeitos des-
sa distribuição localizada de terras dentro do setor agrícola, vere-
mos que por sí só ela não engendra um processo de desenvolvimento do
setor, que tenha como objetivo a eliminação da situação de pobreza
das classes de renda mais baixa, ainda que possa reduzir substancial
mente o .sub-emprego e o desemprego. As modificaçõe~ discutidas na a-
nálise precedente teriam efeitos positivos na distribuição de renda
do setor, porém pouco contribuiriam para elevá-la, já que isto está
.condicionado ao aumento da produção agropecuária que por sUa vez, eA

(1)' _. O "9o~a-fria" é um exemplo da força ge trabalho excedente,._já .
que so e empregado em determinados perlodos do ano,quando se in-
tensificam as operações rurais. Fora destes,caracteriza o desem-
prego sazonal, hoje muito comum nas zonas urbanas do interior do
Estado •.



- 162 =,'~'

t~ na depend~ncia da capacidade de absorç~o dos excedentes agrícolas
pelos outros setores da economia (1).

Vamos discutir melhor esse ponto. A distribuiç~o de
terras, ,a medida que, promove uma desconcentraç~o,da :posse da tel:

,.
ra, leva como consequencia, a uma distribuiç~o de renda no setor a- .
gríco1a. A exist~ncia de uma.estrutura agr~ria onde o direito de prQ
priedade é dado a um pequeno número de indivíduos, que dispõem 'de uma
oferta elástica de m~o de obra (o que permite manter os sal~rios em
baixos níveis), leva a uma concentração de renda dentro do setor. A~
sim, a distribuiç~o de terras promove a desconcentração de renda no
setor j~ que grande parte dos assalariados e minifundi~rios passa a

t ser propriet~ria de parcelas de terra dimensionadas de tal forma a
darem condições mais favoráveis do que aquela que eles desfrutavam an
teriormente •.

Dentro dessa linha de an~lise c~beria à tecnologia
agora frente a uma estrutura agrária que, além de criar condições fA

vor~veis à sua introdução, impõe certa seletividade das técnicas a
serem adotadas nos diferentes tipos de propriedade (2} - proporcio-
nar os aumentos de produtividade e de p roduçâo que resul tassem na e-
levação da renda do setor.

(2)',

- Como Celso Fur tado o faz (Análise do Modelo Brasileiro _ pag.>
121), pode-se argumenta.r que uma distribuiç~o de terra~t lã medi-
da que '.promove uma desconcentração de renda, aumenta a deman-
da de produtos agrícolas dentro do próprio setor, absorvendo as•.•.,
sim, os possíveis aumentos da produção. Porém, para sabermos Os
efeitos desta expansão da demanda sobre a renda do setor, é nece~
s~rio determinar-se se ela seria ou não suficiente para absorver
o aumento da oferta, pois se não for, teríamos uma redução na ren
da esperada do setor agrícola dada a elast~cidade-preço da demanda,de produtos ,agropecuários ser inferior a unid~de. >
- A estrutura aglária cria condições favoráveis a introdução de
novas técnicas a medida que. ':aumenta os preços dos fatores tr.a
dicionais - terra e mão de obra - resul tando em uma meIhor í.a
das vantagens econômicas dos proces\io~ que utilizam técnicas sub~
tituti.vas daqueles fatores. Quanto a seletividade, como dissemos,
admite-se que as propriedades familiares deverão utilizar primor-
dialmente técnicas poupadoras de terra, ficando as técnicas pOUP.là
doras de mão de obra para serem utilizadas mais intensamente naspropriedades maiores~
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Porém, deve-se ter em conta que o'aumento de produção
agropecuária está condicionado à expansão da demanda desses produtos
(1). No Brasil, como foi dito anteriormente, o setor agrícola tem a-
tendido de forma satisfatória a demanda gerada por outros setores da
economia. Portanto, se não existe uma demanda real (e não potencial)
insatisfeita, não se pode considerar que as transformações discuti-
das para o setor agrícola resultem em grandes aumentos de produção,
pois esses não encontrariam mercados consumidores, já que a demanda
existente é atendida. Se, por extensão, os aumentos de produtividade
estão condicionados à capacidade do setor não-agrícola em absorver
os excedentes agropecuários, conclui-se que a distribuição de terras
cria condições favoráveis mas não suficientes para a introdução de
novas t"écnicas, que aumentando a produtividade dos fatores de prodl.l
ção, resultem em aumentos de renda para o setor.

A conclusão a que se chega é que, uma distribuição de
terras localizadas, por sí só, não teria efeito decisivo na elevação
do nível de vida da população do campo, ainda que possa resultar nu-
ma melhora desta, devido à distribuição de renda que promove (2).Po~
(1)' - As possibilidades de colocação dos aumentos de produção agríco-
la no mercado externo,permitindo assim a expansão de novas técnicas,
são limitadas, pois no comércio internacional também atua o mecanismo
de auto-controle. Vide R.Miller Paiva - Modernização e Dualismo Tecno-
lógico na Agricultura - Pesquisa e Planejamen to - Vol.I - Dez.11InQ2'-
pag.205. Deve-se considerar,porém,(e R.Miller Paiva parece admit r e~
sa Poss;bilidade) que a concentração da pauta de exportações de prodl.l
tos agrJ.colas no Brasil"sugere que a busca de novas ~portunidades de-
vidamente amparada por instrumentos de política economica mais flexí-
veis eabrangentes,deverá resultar na descoberta de n6vas oportunida-
des até o presente inexploradas.Isso não mOdifica,contudo,o quadro das
possibilidades de exportação e muito menos pode alterar significativ~
mente as condições de mercado com que se depara a .orarta global dos ".,
produtos agrícolas" - A.de Castro - op.cit. - pag.160.
(2)- Como se viu,uma distribuição de terras localizada,realizada co-
mo medida isolada,pode resultar num aumento na renda agrícola menor
que o esperado, caso a oferta cresça a níveis superiores ao crescimen
to da demanda, já qu~ a elasticidade-preço da demanda de produtos a-
grícolas é inferior ,a unidade. Isso ocorrendo, estaremos diante de um
problema de proporcionalidade para determinarmos os efeitos dessa re-
dução dos preços (ou da r-enda esperada) sobre a renda dos novos pequ.e,
nos proprietários, não podendo ser e~iminada a hipótese de que a ren-
da destes, caia a nívéis inferiores aquele sue recebiam antes do au-
'mento de'sua parcela. Assim, em princJ.pio,nao podemos admitir que a
distribuição de terras tomada como medida isolada,levará fatalmente a
melhoras substanciais no nível de vida das classes de renda mais bai-xa.

I

~

i
I
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tanto, são necessárias outras medidas que, em última análise, re-
sultem numa redistribuição do excedente ecOnômico (concentrado nas
mãos das classes de renda m~dia e alta) em favor das classes de
renda mais baixa, não só do setor agrícola, como de todo o siste-
ma econômico, aumentando assim a renda dessas classes'.

Essa redistribuição de renda (da qual a distribui_
ção' localizada de terras deve ser encarada apenas como um elemento),
aumentaria a demanda por produtos agrícolas, atrav~s de um aumento
no coeficiente de elasticidade-renda desses produtos, permitindo '_'
daí, um aumento de produtividade dos fatores produtivos e,consequen
temente, a elevação da renda no setor. Em outras palavras,vimos,que
o crescimento na demanda de alimentos ~ determinado pelo crescimen--
to'populacional, nível de renda e distribuição' da renda. Portanto,o
coeficiente de elasticidade-renda dos produtos agropecuários, que
determina os aumentos na demanda decorrentes dos aumentos na renda
da população, ~ função não só do nível de renda como tamb~m da for-

'" . "ma como essa e distribu1.da.Se se temem conta que a rcenda e concen-
trada nas mãos das classes m~dia e alta, tem-se para o sistema um
baixo coeficiente de elasticidade-renda para produtos agropecuários,
ainda que a maior parte da população tenha uma dieta alimentar insu-
ficiente, decorrente de sua acentuada pobreza. À, medida que se

• " .. " .promove a distribuição de renda ao n1.vel de s1.stema econom1.co,o con-
sumo por produtos agropecuários tende a aumentar, pois ela aumenta 0'.

coeficiente de elasticidadé-renda, mesmo que o nível de renda do si~
tema mantenha-se constante.

Assim ~ que se pode esperar aumentos na produtividade.
(e da renda) do setor sem que seja necessária a transferência de pa~
te da população empregada no setor agrícola yara setore~ não~agrico-
las (1), oU seja, a expansão na demanda permite aumentos na produção
tI)' - O aumento da produtividade do setor agrícola pode··se realizar
. sem que se verifique um aumento na produção. Para isso, ~ neceA

sário que parte dos agricultores e trabalhadores empregados no
setor agrícola transfira-se para o setor não-agrícola.(cont •••)
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agropecuária sem que haja substanciais reduções nos preços que levem
os agricultores a reduzirem sua produção, limitando dessa forma,a in
trodução de novas técnicas, e, consequentemente, o aumento da produ-
tividade dos fatores Terra e Mão de Obra.

Ressalta-se, contudo; que essa. redistribuição 'de rén-
da, aumentando o consumo de produtos agrícolas, permitirá que se el~
ve a produtividade (e renda) do setor a um novo nível de equilíbrio.
Em outras palavras, a desconcentração de renda fará com que a deman-
da real por produtos agríéolas aproxime-se da demanda potencial,o que
permitirá que se aumente a produtividade da mão de obra sem que seja
necessária a transfer~ncia de pessoas do setor agrícola para o setor

• não-ágrícola. Porém, uma vez atingido esse nível de equilíbrio, será
nece ssâr í o que o setor urbano mantenha-se em rápida expansão, como.~f<?.t:.
ma de permitir continuidade no crescimento da produtividade agrícola,
já que esta passará a depender principalmente da capacidade do~ setQ
res·não-agrícolas em absorver ~ mão de obra agrícola.

Resta, portanto, perguntar qual seria o efeito da diA-
tribuição de renda sobre os setores não-agrícolas, prinCipalmente s.Q.
bre o setor industrial.

Conforme já foi muito discutido, o crescimento dos s~
tores industrial e de serviços fundamenta-se principàlmenté na expa.,n
são de certos sub-setores dinâmicos, que encontram mercado consumidor• ,para seus produtos, formado pelas classes de renda média e alta.Logo,
para se estãmular-o dinamismo dos setores industrial e de serviços exi.a,
tentes, deve-se procurar concentrar a :rend~,'caso contrário, a dema,n
da gerada orientar-se-á para outros tipos de bens, chamados tradiciQ
nais. A esse respeito, para o setor agrícola, diz Antonio de Castro,

(cont. pag. anterior (1))- Essa transferência não aumenta necessária-
mente a demanda por produtos agrícolas, pois o consumo dos ex-agricul
tores e ex-trabalhadores agrícolas pode não aumentar, porém, ã medi-
da qu~ se reduz a populaç§o ativa rural, deve-se aumentar a produ-
·tividade,da mão de obra, como forma de abastecer um maior número depessoas nos setores não-agrícolas.
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"os trabalhadores rurais, passando do nível de renda em que se encoll
travam para uma situaç~o mais melhorada, dedicariam sua renda adiciQ
nal a melhorar a dieta alimentar, adquiririam melhor vestuário, com-
prariam objetos vários para o lar, e enfim, na medida do possível ,
procurariam ingressar no mercado de alguns bens "modernos"(rádio a pi
lha, máquinas de costura,etc.).O aumento da demanda implicaria bàsica
mente em setores produtivos tradicionais,contrariamente à transforma-
ção da agricultura,no sentido de consolidaç~o e tecnificação das gran
des propriedades,concentraria mais recursos'em mãos individuais,que,
já tendo coberto suas primeiras necessidades,aplicariam grande porção
de renda adicional em manufaturas de "qualidadell - produtos de van-
guarda,novos estilo para velhos artigos,etc~(l).

Estendendo tal situação às zonas urbanas,na concentra-
- Açao de renda estaria o motor dinamico de crescimento da economia.

Dessa análise precedente,pode-se concluir que a reo-
rientação para um desenvolvimento mais social requer que o citado prQ
cesso de transformaç6es para o setor agrícola,ocorra paralelamente às
medidas que reorientem lentamente outros setores da economia para pr.Q.
dução de bens tradicionais,de tal forma que a distribuição de renda
não crie tens6es sobre a estrutura de oferta existente,seja pelo au-
mento repentino na procura de bens tradicionais,seja pelo desestímulo
ao dinamismo de um setor mOderno,já constituído.

Tal orientação'do processo industrial, para produção de
bens tradicionais,pelo fato desses sub-setores manterem uma relação
K/N (capital/trabalho) menor que os sub-setores modernos,aumentaria o
nível de emprego no setor não-agrícola,o que facilitaria a transferên
cia de mão de obra do campo para as cidades.Esse processo,como vimos,
ser~ fundamental para se maqter o ritmo de crescimento da produtivida
de'da mão de obra,a partir do limite máximo da produção agrícola, que

, é absorv.ido pela de sconceri tração da renda.

(1) - Antonio de Castro - op.cit. - pag,130•
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