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AP LESENTAÇÃO 

Neste trabalho, procura - se analisar e explicar as po~ 

sIveis influências de determinados fatores sócio-econômicos e 

culturais, ligados a técnicos em agropecuária e a agriculto

res, sobre a predisposição ocupacional dos técnicos e sobre a 

demanda e absorção dessa mão-de - obra técnica pelos agrlcultQ 

res. 

o estudo é feito na região rural localizada no sul do 

Estado da Bahia, compreendendo os municípios de Ilhéus , Itab~ 

na , Itajulpe, Camacã e Uruçuca , que têm nas cidades de Itabu

na e Ilhéus os pontos centrais em relação à oferta dos bens e 

serviços à população regional . A base econômica predominante 

dessa área, tem sido, desde 1890 , o cacau . 

Dividiu-se o trabalho em três partes ou capItulas . 

No primeiro capitula , desenvolve- se urna descrição do 

contexto, analisando-se historicamente a força econômica do 

cacau , a organização da produção e a atuação governamental re 

querida pela lavoura cacaueira, em função da sua instabilida~ 

de produtiva e da dependência dos mercados externos. Refere

se também , especialmente , à origem e atuação da CEPLAC (Comi~ 

são Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), órgão do Gover

no Federal , encarregado de apoiar e promover o desenvolvimen

to da cacauicultura brasileira , e destaca - se a atuação da 

CEPLAC na área da educação, através da EMARC (Escola Média de 

Agricultura da Hegião Cacaueira) . 

XI 



No segundo capitulo, descreve-se a forma de captar o 

conhecimento, através da realização de uma pesquisa de nature 

za teórico-empírica, visando compreender alguns aspectos rela 

cionados com o emprego da mão- de-obra técnico-agrícola. Cir 

cunstancia-se o âmbito da pesquisa, seus objetivos, as hipót~ 

ses e variáveis , a população alvo e as amostras , os inst~Us 

de coleta dos dados e o tratamento estatístico realizado . 

No terceiro capítulo, cOlocam- se primeiramente, al

guns elementos teóricos ligados à organização do processo pr2 

dutivo, à divisão do trabalho , ao processo do trabalho e ao 

e mprego da força de trabalho. Em seguida , analisam- se os re

sultados da pesquisa de campo , procurando interrelacionar os 

problemas do emprego da mão- de- obra técnico-agrícola à luz 

dos conhecimento.CJ teóricos utilizados. 

Pretendeu-se, com este estudo, analisar e co locar cer 

"tos questionamentos em torno da educação técnico-agrícola, co 

mo contribuinte da melhoria das forças produtivas , através da 

formação dos técn1cos em o,gropecuãrla e do seu encaminhamento 

para o [,rocosso do l.rabnlho . 
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CIIP l'rULO I 

1 - 11 CIICIIUICULTURiI NO SUL DII Dllllll1 

1.1 - 110 

,ulações bra~ilCl. r(ls no transcurso de sua Histó-

ria têm ror ,t :0 constantes movimentos miCJratórl0s. A partir do 

século XI X di ~rsos fatores ligados às inovações tecnológicas e 

as condições de vida huma na contribulram para que se verificas 

se a acentuação desses movimentos. 

Referências históricas das regiões culturais brasilei-

ras caracterizam o século XIX como de movimentação intensa das 

populações. "Gente que sai das minas em decadência; gente que 

procura nova s áreas de riquezas; gente que se rnovjmenta ã procu 

ra de recursos vitais".l 

Na parte sul do Estado da Bahia ocorreu também esse f~ 

nameno, no decorrer do mesmo século: grande fluxo de imigran-

tcs nordestinos, principalmente de Sergipe e Pernambuco, e tam 

bém estrangeiros de origem portuguesa, alemã e irlandesa para 

ali se dirigiram em busca de nova s terras adequadas à explora

çao agrlcola. Esse mov imen to de imigrantes para o sul da Bahia 

parece ter-se ligado ao in teresse despertado pela lavoura ca-

caueira. 

Estudos sobre a região cacauei:.-a indicam que o ano de 

1890 foi aquele em que o cacau se fixou def initivamente na pa~ 

ta de exporta;-ão do Estado da Bahia ganhando daí em diante as 

1 DIEGUES JONIOR, Manuel. ~õcs Culturais do Brasil . 
Janeiro, HEC/INEP, Centro Bras'- leiro de Pesquisas 
nais, 1960, p. 409. 
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cendêncla sobre os demai s produtos. Embora sua importância rel~ 

tiva no valor das expor~ações brasileiras ainda não ultrapassas

se 1 ,5% do total , a proi ução de cacau já representava 20% do t2 

tal das exportações do Es tado da Bahia . -epoca ~ a parti r dessa 

que há uma entrada ma icr de população migrante na região, sendo 

que lia última década do século XIX marca o per!odo de sediment!, 

çao da economia cacaueira, caracterizada por intenso movimento 

migratório para a região. Abrem-se milhares de "roças" nu flo

resta e inicia-se o processo de formação da grande propriedade e 

a fase da expansão da l avoura em ritmo mais acelerado" . 2 

A exploração econômica do cacau teve como base inicia'l 

a pequena propriedade em que predominava o trabalho do tipo f~-n1 

liar. Assim, abriram-se clareiras nas matas e fizeram-se "ro-

Ç&9" de cacau . Outras vezos as senentes de cecau eram 
I 

d1ssemi 

nadas pelos homens e até pelos macacos ,(jupllrã), sob as densAs 

florestas forma ndo plantios excessivamente sombreados e de 1imi 

tada capacidade produtiva. 

Todavia , o prOrrreaêo econômioo qerado pela crescente 

produção . o valor finanQo1t'o que ('IftOfJOU (\ 't'fllp_rG8ontlu: o Cfto.Ut li 

ocupação de terras desbravadas, tornaram-se elementos de atração 

para a formação de grandes propriedades. A propriedade da terra 

passou a ser disputada. E muitas das pequenas propriedades fo

ram se juntando em poder de grandes proprietários que usavam de 

todos os "expedientes" de negócios para se tornarem dono s de 

maiores extensões de terras. liA esse periodo, em que se t ncre-

menta a formação da grande propriedade cacauc ira , prinCipalmente 

2 CEPLAC - DiagnÓstico Sócio-econômico da Req1ão Cacauelra . Volu 
me 8, História Econômica e Social da Região Cacaueira ,197S:
p. 17. 
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com o "cax1xe" (expediente fraudulento realizado ã base da boa 

fé ou da ignorância do pequeno fazendeiro com que se consegue a 

formação ou ampliação dos patrimônios territoriais), ligam-se 

novas caracterIsticas na fazenda de cacau".3 

Contudo, as pequenas e médias propriedades continuaram 

existindo ao lado das grandes fazendas que se formaram, de aco~ 

do com dados do final da década dos cinqt1enta . "No momento, em 

que pese o gra nde papel do latifúndio cacaueiro, há uma predom! 

nância das propriedades médias, consideradas entre 10 a 100 ha , 

numa percentagem de 67,78%; as grandes propriedades com mais de 

100 ha, representam 22,78%; a esse total devem juntar-se as que 

excedem de 1.000 ha, isto é, cerca de 14% do total". 4 

o Censo Agrícola de 1950 localizou na zona cacaueira 

um total de 27.844 estabelecimentos dos quais 4 . 475 estabeleci 

mentos aqrlcolas em grande escala, ou seja, com área da colhei

ta superior a 20 hectares, ocupando uma área de 529.609 ha: e 

19.052 estabelecimentos em pequena escala, com menos de 20 ha 

d e área da colheita, ocupando uma área de 501.079 ha. Desses nú 

meros, conclui-se que a área ocupada pela agricultura em grande 

escala é superior à ocupada pela agricultura em pequena escala, 

muito embora o número de propriedades com produção em grande e~ 

cala ter sido bem menor em relação ao número de 

com produção em pequena escala. 5 

propriedades 

3 DIEGUES JONIOR, Manuel. Op. cit., p. 415. 
-) 

DIEGUES JONIOR, Manuel. Op. cit ., 

5 BRASIL - VI Censo Geral do Brasil . 
p. 415. 

1950. 
Série Regional . 
p. XVI. 

Vol. xx, 'fomo T. Rio 
Estado da 

de Janeiro, 
Bahia. 

1965, 
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A produção de cacau na Bahia foi sempre marcada por ca 

racteristicas de extrema instabilidade. Nos anos em que a la-

voura é castigada por alterações climáticas, tais como, chuvas 

excessivas, enchentes dos rios ou secas prolongadas, as perdas 

aparecem corno ocorrências normais de qualquer atividade agrico-

la. 

Na .laloria dos casos, no entanto, outros fatores têm 

contribuido continuamente para a irregularidade do volume de 

produção e para o decréscimo dos Indices de produtividade. No 

âmbito interno, observa-se o decréscimo da produção causado ~ 

lo despreparo dos produtores, empregando ano após ano processos 

rotineiros de plantio, de tratos culturais e de beneficiamento, 

aliados a especulação de preços, à falta de transporte, à insu

ficiência de crédito, de orientação técnica, ao empobrecimento 

das terras, decadência das plantações, má qualidade genética 

dos cacaueiros. No âmbito externo, a diminuição das solicita

ções dos mercados compradores provocam momentos de retração na -
atividade produtor~, uma vez que o cacau requer venda i mediata, 

• , 
por falta de condições adequadas de estocagem nas regiões produ 

toras. 

Informações do Diagnóstico Sócio-Econõmico da 

Cacaueira, mostram um crescimento da produção de cacau 

Região 

entre 

1900 e 1959 indicando uma linha tendencial que ao longo do pe-

riodo apresenta um crescimento de valor constante igual a 

2.564,46 toneladas. Apesar desse crescimento constante, ocor

rem oscilações clclicas, decorrentes da influência do mercado 

externo, e de fatores naturais como secas e enchentes. (Ver Ou~ 

dro 1.1).' 

• 
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Quadro 1.1 - AUMENTO DA PRODUÇÃO DE CACAU (1900/1959) 

Produção 'rotal (ton) Aumento absoluto Aumento relativo 

lInos (ton) (ton) 

1900 - 1909 199.636 

1910 - 1919 372.768 173.132 86,72 

1920 - 1929 611. 002 238.234 63,91 

1930 - 1939 1.035.401 424.399 69,46 

1940 - 1949 1.188.273 152.872 14,76 

1950 - 1959 1.432.617 244.344 20,56 

Fonte: Diagnóstico Sócio-Econômico da Região Cacaueira (vaI. 8, 
p . 29) . 

o Ou adro 1.1 mostra que os Indices percentuais de eres 

cimento da produção com relação ao valor t e ndencial estimado, a-

presenta, a longo prazo, uma linha qeral decrescente, embora es 

se decréscimo aconteça de forma não regular onde se vê na rela

ção entre a década de 1920/29 e a seguinte (1930/39), um al~ento 

relativo da produção, mas mesmo assim, inferior ao crescimento 

que a segunda década do per lodo apresentou sobre a primeira. 

Esse crescimento pode ser entendido como resultante da 

atuação do Ins tituto de Cacau da Bahia que, a partir de 1931 in! 

cia a sistematização do cultivo do cacau através de incentivos 

de crédito e assistência técnica ã lavoura, abertura de estradas 

para facilitar o escoamento, além de tnedidas disciplinadoras da 

comercialização do produto. Também nest e período de 19 30 a 1940 

os mercados estrangeiros apresentavam-se receptivos, r ecuperan-

do-se da grande crise de 1929/30, apesar dos preços pennanecerem 

ainda baixos , havia absorção das safr as pelos mercados consumi 
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dores. 6 

A crise que teve como ponto alto o ano de 1929 estava 

relacionada cn~ a crise mundial que atingiu a economia capita-

lista, 11 c ,a, em termos mais amplos, em 191 t com a lª guerra 

mundial e at ngindo o seu auge entre 1929/33 com a grande De-

pressao Econôlflica Mundial. Analisando esse assunto, observa 

Octávio Ianni : "nesse contexto histórico, em que revelam as 

precondiçôcs das rupturas políticas e econômicas que assinalam 

a Revolução de 1930, a Depressão Econômica Mundial de 19'29/33 

desempenha um papel decisivo. Não só pelos etei tos "catastróf! 

cos" que ela provocou na cafeicultura e por conseqdência, no 

sistema polltico- econômico brasileiro em conjunto, mas também 

pelo fato de que "produziu " UlTIa consciência mais clara dos prQ 

b1emas brasileiros".7 

No início de 1930 a Associação Comercial de Itabuna , 

um dos maiores municípios produtores de cacau, relata que "de

pois de alta rápida desse produto (cacau) , em fins de 1926 , e 

mantida até o começp de 1928 , a qual, como era natural, provo

cou uma verdadeira febre de negócios, tivemos em maio de 1928, 

quando mais se apregoava pela voz de corretores e do próprio Co 

vemo do Estado , POSEl1b1lidades de maiores preços , a queda brus-

- 8 ca das cotaçoes". 

6 CEPLAC - Diagnóstico Sócio-econômico da Reqlão Cacaueira. Op . 
cit. , p. 29. 

7 IANNI, Octávio. E~tado e ~lanejamento Econômico no Brasil 
(19 30/1970) . Cl vi l izaçao Brasileira S.A., Rio de Janeiro , 
1971, p. 18. 

8 CEPLAC - ºJ.ü9nÓ8~~Cº sócio-eçonôrnico da Req1.ão Cacauel ç'a. Op . 
clt., p . 38. 
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"Os comerciantes de Itabuna vincularam a crise a situação finan 

ceira do PaIs , não percebendo que esta era produto da situação 

externa" . 9 

A dependência quase que exclusiva da região cacaueira 

dessa atividade econômica destinada ao mercado externo , determ1 

nou um desequl1Ibrio econômico e social em toda a região, pela 

diminuição da procura de cacau e de outras matérias primas , com 

redução dos preços pagos no mercado inte rnacional . Os consumi

dores compravam apenas o necessário , ficando na espera de que 

os possuidores de grandes estoques, resolvessem vendê- los por 

preços ainda mais baixos . 

Esse períOdO foi marcado pelo desânimo dos agriculto 

res e pela falência de diversas casas comerciais e de exporta

çao. Os trabalhadores da região passaram a ter maiores dificul 

dodoa por Eal ta de eluprefJo que pudesse garantir-lhes a subsis

tÊmcJ.a . 

Foi nessa conjuntura que o Gover no do Estado da Bahia 

resolveu criar o Instituto de Cacau da Bahia, através do decre-

to n9 6 . 430 de 8 de junho de 1931 , tendo por objetivo atender 

as necessidades da região que proporcionava os maiores tributos 

para o Estado e da qual dependia grande parte da sua capacidade 

de importar produtos industrializados c'c que era r econhecidamen 

te carente. 

o Instituto de Cacau da Bahia, estr uturado sob a forma 

d~ uma sociedade de caráter cooperativo, teve a sua programaçao 

montada para ü realização de pesquisas e de orientação técnica 

9 Ibidem , p . 38 . 
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ti lavou I I ( -tcau , i ... lui ntio ;.-leç5.o de variedade de alta pro 

dl.lç:to , <.: ,n' ,1L de pl·-tq:t'i e de:. n .s , melhor!?, da qualidade do ca 

!t~ bênef i . f ,)',I">n to. 

tr4lllspor c. e f.. comarci a 1 I ·.~._H·ã() • 

oulros Ch] :I()S visaml; dj ver 

() I ccursos dcstin :Hh 

(" apoio à infri\-estrutura de 

;Jcau, \jlém d:t expe r imentação de 

i.ca r a u'Jricu 1 tur.:l . 

\0 In::;jt.i luto do Cacau, procediam, 

em <Jrand t. te I da própria CI \ ura do C.1.cau, na forma de cotas 

cL\lcu lad:ts ~obre o valor das propriedades e taxa de dois cruzei 

ros e clnqUlÕ'nta 
10 

Dahia . 

centavoS por cada saco (fiO kg) de cacau exporta-

do da 

A atuação do Insti tuto de Cacau na comercialização tev e 

um percentual de participação no total das exportações, variando 

de 1932 a 1938 en t re 15% e 3B%, o que não deixou de ser um obstá 

culo aos grupos que, até então, aufe r iam parcelas importantes da 

renda dos negóc i os com o cacau . Outro fato na comercialização 

foi o estabel ccime n to, en tr e 05 anos de 194 O e 1946 , da regula

mentação espec í fica sobre ,J. comcrcio l l zilÇão do cacau, em que o 

Instituto do CaCilU pasfiou " fixar os preço!'; a serem pagos pelas 

firmLls exportador.as (intermediárins e lltre os produ tores e o mer

cado externo) . porém essa medida não t eve grande duração, r eto!, 

nando o comécc i o ã SUà situação anterio r em que o Instituto de 

Cacau, as Cooperativas e as Casas Exportadoras (icaram livremen

le encarreg':tdas do pror:-essO de comercialização . 

Entre os anos de 1952 e 1963 o Insti tuto d e Cacau teve 

q ue ln terro:l1per a sua ." tiv j dadc na comercialização por falta de 

recursos c da desatualização das taxas e impostos . tendo-se como 

c~em(Jlo. a manu tcnção la m"S!)la taxa d~ dois cruzeiros e cinqüen-

10 Ibidem, p. 39 . 
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ta centavos por saco d~_ cacau exp('I .. tado. 

Os reflexos da segunda grande guerra sobre o cacau, fQ 

raro de c1ccré·scirno no consumo mundial, e queda na produção baia

na em torno de 30% nesse perlo.l , com a e l iminação dos mercados 

alemão e ho)andes e de outros palses da Europa Central . liA que;: 

ra mundial de 1939/45 colocou o Drasil diante de problemas tais 

como os sequintes: a) Calram repentinamente as exportações de 

café, cacau, madeira, laranja, etc., deVido ao isolamento dos 

mercados externos mais importantes. ~~ consl~~6ência cresceram 

d i d b i 
,,11 

emas a amente os estoques e a Xi!ram os preços • • . Houve a§. 

sim , uma concentração rte oferta do produto nos mercados dos Es

tados Unidos e da Inglaterra, os C'{uais estabC?leceram preço máx! 

mo para a compra (EUA) e o racionamento interno (Inglaterra e 

mais outros palses}.12 

Após a segundo grande guerra (1945/ 46 - 1956/57) em d~ 

corrência da elevação dos preços nos mercc1dos internacionais, 

houve uma tentativa ue reabilitação da produção do cacau na 

Bahia. No entflnto , es~l'I. pt:'odução nao cresceu normalmente, 80-

frendo oscilações motivadas por irregularidades nas condlçõOfJ 

cUJnáticas (secas em 1951/52 e chuvas excessivas em 1957/58) e 

elevada incidéncia de pragas e doenças nos cacauais. 

Apesar da~ crises e adversidades que sempre acompanh~ 

ram a produção do cacau, essa exploração agrlcola tornou-se eC2 

nomicarncnte dominante e constituiu-se numa monocultura, polarl-

zadora das forças produtivas . 

11 IANNI, (I . Op . ci t. I (>. 47. 
12 

CEPLAC - I2!retrizC'l:: par? E'9-"ª~~9_ 9..ª- Çaç~uicultura Nacional. 
PROCACAU (1956/ 985) , Bras.lia , 1977, p. 39 . 
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No seu per lodo de implantação e desenvolvimento, a mon2 

cultura cacaueira atuou como fator extremamente dinâmico e de 

fortalecimento da economia, que an tes se baseava em atividades 

extratlvis t a s de pequeno porte. l 'ontudo, na intensificação da 

tendência a uma produção exclusiva, a região monocultora do ca

cau vê crescer sua dependência em relação ao mercado externo, ao 

sabor de oscilações que fogem in l."tramente ao seu controle. Por 

outro lado. a conformação histõr ica da monocultura deixa de aten 

tar para as demais potencialidades da área, assim como impede a 

diversificação de cultivos agrlcolas e uma melhor estabilização 

da economia. 

Assim, essa atuação exclusivista da cacauicultura con

tribuiu para o atrofiamento do setor de subsistência. verifican

do-se uma dependência da região cacaueira de outros centros pro

dutores de bens de consumo primário. Em ,decorrência, grande pa~ 

te da renda gerada pelo cacau passou a evadir-se da região na 

compra desses bens de consumo -- que a própria área poderia prQ 

duzir, sem prejulzos para a sua cultura principal. Atualmente, 

Itabuna e Ilhéus, a8 duas mais pOpUlOSAS cidades da área em estu 

do, recebem carregamentos de produtos hortigranjeiros, duas ve

zes por semana, provenientes do sul do paIs, principalmente de 

são Paulo, para o abastecimento da população. 

Em estudo sobre essa questão, Caio Prado Jr. expressa o 

seguinte: "Seja onde for, e sej a qual for, a grailde exploração 

do tipo comercial, tende, quando a conjuntura lh.~ é favorável, a 

se expandir e absorver o máximo de terras aproveitáveis, elimi

nando lavradores independentes , proprietários ou não bem como as 

suas culturas de subsistência ... " Agravam-se em conseqÜência as 
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condições di"" vida da população traba lhadora rural cuja remunera 

ção, seja em salário, seja em participação no produto prlnci-

paI , está sempre aquém do preço relativo dos gêneros de subsis -

- i b 11 d - b 1 d d i 1 ,,13 tenc a que os tra a la ores saa o r ga os a a qu r r ••. 

Ce r tamente esta baixa produção de bens primários de 

consumo nao se deve csscncial~ , nte à falta de terras aproveitá-

veis para o pl a ntio desses cultivos como é analisado em outro 

contexto por Caio Prado. A pesquisa de campo desse estudo mos 

tra uma sub-utilização das áreas de cultivos nas fazendas da o~ 

dero de 25,0% . Essa s1tuação está ligada ao processo capitalls 

ta desenvolvido em torno do roonocultivo do cacau , que condicio-

na os agricultores e trabalhadores a valorizarem unicamente a 

sua produção, em detrimento das atividades agrlcolas de subsis 

tência. 

1.2 - Aspectos da Organ ização da Produção 

A organização da produção cc'lcaueira no Estado da Bahia 

é aqui analisada tomando como pontos básicos: o tamanho d.'l pro 

priedade, medido pela área e pelo volume da produção , e a3 fo~ 

mas de exploração da propriedade , caracterizadas em familial e 

patronal. 

A exp loração do cacau tem como condição essencial para 

sua realização , a d1.sponibilidade do fator terra. Com a dinaml 

zação do cultivo do cacau a partir. de 1890, no momento em que o 

Estado da Dahi.1. dUIlInnolrl.lvu falta dp condições para atingir a 

13 PRADO JR., Caio. A guegtão airária 
ense, S. Paulo, 1979, p. 3 . 

no Brasil . Ed. Brasili-
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ocupaçao das terraf" r lJG nt3. ex~st -Ilte:::. na i'l.t"!,J. cacaueira, es-

tas foram arbitrari nt ocupacta~. gerando pc: isso mesmo , um 

grande nú~nero de p eqt ~na. propriedades . Ao lado d e sta forma de 

o c upação da terra, já ~m 910 , tornou-se comum ~ constituição de 

propriedades a través requeriment os" a'} Estado, geralmente 

por " pessoas mais e~'" arccidc.1s e infl uentes tl qlle dispunham de ca 

pital para as de5pe~~i ,. d a 1eC'Jalização das terras . Aliado a is

t o , grand e número de pequenac propriedades fora:m compradas e a-

gregadas em "conjuntos" f'"orm"ndo pr."lpriedades de maior dimensão, 

o que tem constituído Ufle:.l teh(lência geral na f or:nação da propri~ 

dada na regjão, o u seJa, evo .hhr da peque na para a grande ocup!. 

ç'ão eln terra. Sobre CSfiO o:JoRunto e~crove Caio Prado Júnior: 

II Quando a grando éxp.1oração (a'lromor c antil) dcr:n.t. , a proprlodo.cle 

ag rária t ende a se ~ubdj7td Ir. Inversamente, ',-:>rosperidé.d c da 

grande exploração é Impa tante fato ~ de reagru ,éj~ento e re, 'ons t!. 

tuição da grande proprie .ladc". 14 

Informações do Diaqnós tico Sócio-Econômico da Re~_~o Ca 

cau eira , mostram que ent~e as proprlcdddes COf'\ área~ inf--rior e s 

a 100 hectares , c m 19 -14 existiam 28. 000 ~nqudnt(. quo em 1 5 ho!:!, 

ve um decréscimo para 18.000 p ropr iedades com "it'cas lnfer!')res a 

100 hectarcs, na mesma f.rea , denominada snb-ár .:o3. cacaueirC'l 15 

AnalisiJndo â estratificação das propriedades cacaueiras 

segu ndo o volume de produção, nos vinte municf'Pios maiore!:; prod~ 

tores de cacau da região, com 8.29~ prop~ieda, ~s cacaueira u ,ALE~ 

CAR tomou quatro classe. denominadas de: burart.'iro - COM prod!!. 

ção até 4 00 arrobas; pecueno produt'1I: 

14 
PR1\OO 3R, <...aio . Op. ~itu p . 5J. 

15 CEPLAC - qj.9S...nós:tic_() :-;.5c1"J::..eC~':l 
c ito j lJ 22. 

de 4 1 até 1.500 arro-

o Cacau'ü !;" . Op. 
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bas; médio produtor -- de 1 . 501 até 6.000 arrobas; e grande pro-

dutor -- de 6 . 001 e mais arrobas, e comprovou que a mais efetiva 

participação na produção estava entr e 60 0 e 800 arrobas produzi 

das por fa zendas que constitufam um grupo de pequenas proprieda-

des cujas ã~eas estavam entre 83 e 270 hectares. Em termo s de 

freqüência, essas propriedades representavam 30% do total e con-

tribulam com 60% da produção . 

Sabe- se, no entanto, que ocorre com freqüência, a exis

tência de um grande número de pequenas e médias propriedades que 

pertencem , muitas vezes, a um só agricultor, concluindo-se que o 

número de propriedades é bem maior do que o número de agriculto

res proprietár i os . 

Ressalta - se ajnda , a ocorrência de um elevado número de 

"bu:r81.~as " (propi: 1edados mlnifund.1.iirlau ~ representando 50\ do to

tal do proprletlirl0s , com Wl'IU partJ.cilU\ção de: apenas 10t sobro o 

- 16 total da produçao. 

. 
F~ relação ao processo produtivo do cacau, podem-se di-

vidir as formas de exploração da terr.a , e m dois tipos: a) pro

priedades em que o trabalho está na maioria representado pela 

mão-de- obra familiar; e b) as propriedades em q ue o t r abalho es

tá na maioria represen tado pela mão- de-obra a ssalaridada (trab~ 

lhadores ru rais ). Ambas as formas estão intimamente articuladas 

entre si por força do sistema maior de relações no plano regio

nal, nacional e internacional, do qual fazem parte . 

16 

Nas unidades familiais, os proprietários e suas famI-

ALENCAR, Haria Helena . Aspe ctos da concentr ação da produção 
de cacau e da estrutura fundiâria na re ião cacaue ira do 
Estado da Bahia. I heus , CEPLAC CEPEC, 1970. 
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lias confundem-se com os próprios trabalhadores rurais, enquan

to nas unidades patronais os proprietáriOs têm a função especI-

fica de movimentar os recursos produtivos (terra, capital e tra 

balho) geralmente auxiliados por administradores que atuam 1n-

ternamente nas propriedades. 

Comparando algumas das caracterIsticas apresentadas p~ 

las unidades de produção famili~ls com aquelas denominadas p~ 

tronais, na sub-ár ea cacaueira, verificam-se que as unidades p~ 

tronais ocupam maiores exte nsões de terras e melhores solos pa-

ra o cultivo do cacau; apresentam uma produtividade por pessoa 

ocupada três vezes maior do que aqueles que trabalham nas unida 

des familiais; as áreas das propriedades patronais estão ocup~ 

das quase que exclusivamente com cacauais e nas unidades fami-

lia1s aparece o cultivo da mandioca ao lado do cacau; existe 

maior nIvel tecnológico nas unidades patronais do que nas unida 

des fam1.1iais possuidoras de menor disponibilidade de 

17 

capitais 

em relação às patronais ~ 

De um modo geral, observa-se que há urna tendência a 

transformação das unidades de produção farniliais em unidades 

patronais. Além do já citado processo de agregação das peque

nas propriedades familiais em conjuntos maiores , está surgindo 

uma nova situação decorrente da elevação dos preços do cacau no 

mercado internacional, em que os proprietários de unidades fam!. 

1iais passam a usufruir maiores receitas e começam a se desloca 

rem para os centros urbanos em busca de melhores condições de 

vida, deixando de se ocupar diretamente do processo produtivo e 

17 CEPLAC _ 
raçao 

Programa 
de Jorge 

Regional de Educação (mimeografado). 
Hage e equipe. 1977, p. 34 . 

Elabo 
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passando a contratar Jnão-d~-obra assalariada. 18 

Por outro lado, muitos dos pequenos proprietáriOS (po~ 

seires) apÓs a venda das suas "roças" em épocas de crises de 

preços , s i U 6es climáticas de !"" vorávels, ata 'i ue intenso de 

pragas e d )CI 15 nos cacauais e lltros fatores, passaram a tra-

balhar nas u o ,iades pa tronais df' nrOd\lção, como assalax' lados . 

!=:nb.- as ocupações de ti I forma geral, é interessante 

observar-se que existem dois conr~ltos básicos utilizados pelos 

órgãos de estéltIstica nos agrupallh~ntos da população economica-

mente ativa. 

o primeiro conceito é o de posição na ooupaçao que tr~ 

ta da relação do homem cem a estrutura fundiãria. A posse e o 

uso da terra tem sido o critério para estabelecer a posição na 

ocupaçao no s eLor primário da economia, destacando dois grandes 

grupos: os proprietários e os não proprietáriOs, cada um des

ses pass lveis de diferenciadas sub-divisões. 

o Censo Econômico do IBGE adota o seguinte quadro de 

posições na ocupaçao: 

1. Responsáveis e membros nao remuner"dos da faml11..a 

a . Proprietários 
b. Administradores 
c. Arrendatários 
d. Ocupantes 
e . Sem rendd própria 

2. Empregados 

a. Permanentes 
b . Temporários 

3. Parceiros e Outras Conrijções 

18 CEPLAC _ Programa Regional de E~~cação. Op . cit., p. 37. 
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o Sf'-,ll l Odo conr"', .. ... " é o dp _ cupaç.10 que tra ta da r e lação 

do homem c om () processo rrodutlvo. Uma ocupaçpo compreende um 

bloco de t a r ('f aB , OU, f"T" algun s 5US , uma tarefa isolada. A ,· .. 
tarefas se s uhrliv tdem CPl ()l.eraç' , e cada uma dessas pode redun 

b 
. 19 

d a r em passo~ e s u pa s~0s cu 1'Tl0\1l mentos. 

~ram anal isac~s apenas as uni-

dades de prO(lilr-âo patro"ais , i l u ~m-se , quan to às posições na 

ocupação , somente os proprietá ri os , os administradores e o c: tra-

ba lhadores permanentes e temporários . 

19 

Referente à ocupação na cacauicultura têm-se: 

1. A9ricultores (fazendeiros de c acau) gue agregam 
as seguintes atividades: tomam decisoes q uanto 
aos invegtirnentos na produção; fazem estima t ivas 
do volume de produção a ser colhido; acompanham 
as cotações do produto no mercado e as tendên
cias do seu consumo; vendem e cOl'!l.pram t erras; de 
cidem sobre a aquis ição de inslmos e a comercia= 
lização do produto; fazem levantamentos de fi nan 
ciamentos e aprovam ou não propostas e/ou deci= 
sões internas ligadas ã administração do p r oces
so produtivo nas fazendas i 

2 . Geronte ~c exelorações agrlcolas - é o indivIduo 
que pode o u nao ter conhecimentos sobre as ativl 
dades agrlcolas de produção; pessoa de con f iançã 
do c aca u icultor , gera lme nte reside em cidades 
próximas às faz enda s ; tem relacionamento dtreto 
com os adminl s tradores e representa o cacaulcul
tor absentelsta na solução dos problemas f inan
ceir os e administra~lvos das F~zendas ; 

3 . Técnico i\í1'rl cola - ..... d ministra , diretamente na fa 
zenda, o processo produtivo do cacau ou parte de 
l e i aSBcs~ora e o rie nta 06 agr icultores , admlnis 
tradores e trabalha::1ores rurai s na programação e 
execução da s etapas do process'l produtivo; com
partilha das responsabilidadeE decorrentes dos 
investimentos rea l i'ados, ter.e como meio de sub 
sistênci~ uma renda assalar i ad ri xa e/ou propor 
cional af\5 ref:OL"'10S econômicos 1-15 empreendimen= 
tos ; 

Cl\LJ\ZANS . O\ofarib. Jul t etn Conta, c )o""õ . - CJ 
-de -oh!" 1 do setor prim .. '\rio . r -i'..~':' ... id , -"l. 
(Série '~s tudos para o Planejru'lento), p . 

~lficação da mao
_/PLAN/CNRH, 1977 
7 , 
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4. Administrador de explorações agrlcolas - plane
ja, coordena, dirige e executa tarefas referen 
tes ao processo produtivo nas fazendas; define 
atividades a serem executadas pelos capatazes , 
ou diretamente aos t rabalhadores agrlcolas: con 
trata e dispensa trabalhadores; faz pagamentos 
semanais aos trabalhadores; realiza compra de 
insumos ; providencia transporte para os produ
tos; mantém contatos e relata ocorrências ao ge 
rente e ao agricultor; -

5 . Capataz de exploração agrlcola - pessoa que as
sume a responsabilidade de determinada área de 
cultivo de uma grande fazenda exercendo a che
fia de uma equipe; está hierarquicamente subor
dinado ao administrador ; 

6 . Chefe de turma na agricultura - indivIduo que 
executa tarefas de fisca lização e orientação do 
serviço fei~o por um grupo de trabalhadores,den 
tro de uma area de determinado estabelecimento 
agrlcola; 

7. Trabalhador agrlcola na cultura do cacau - exe
cuta diversas tarefas inerentes â cultura do ca 
cau para implantação ou renovação da cultura -
rc.:üiza fi colho.ita dos frutos , amontoa aR fru
to,!:! püro. a I']uebra c re i" i l"llda du s arnêndoUBJ tt'ang 
pnrto. o cdCQi t "Jnt'>lo " pata o local do benol lo!a 
mento ou s~do das fa.eondalS; roaliza o buftotic1,! 
mento primaria do cacau; cuida dos implementos 
que utiliza; pode fazer enxertia; pode fazer o 
cnsaCalllento do produto i procede os tratos cultu 
rais com podas! controle de doenças, combate às 
pragas , adubaçoes, ral eamento das plantas de 
sombreamento; 

8 . Colhedor de cacau - executa tarefas relativas ã 
colneita do cacau; corta o pendúnculo com po
dõcs bem afiados , presos ou não ã extremidade 
de uma vara, evitando f erir a almofada floral; 
amontoa os frutos em locais pr eviamente escolhi 
dos do cacaual , formando pequenos mot't tes - "ban 
deiras" - que, reunidos, constituem as IIrurnas"; 
cuida do s implementas que utilizai 

9. Quebrador de cacau - executa , em equipe , 
sas tarefas inerentes ã quebra do fruto e 
ção da amêndoa do cacau. 

diver 
extrã 

10. Barcaceiro do cacau - executa d iversas tarefas 
inerentes ao beneficiamento primário do cacau; 
recebe o cacau e co loca nos cochos ou caixas de 
f e rmentação ; revolve a massa diariamente; trans 
fer e o produto para a barcaça, ou tendal, onde 
será feita a secagem; realiza o "camaleão" para 
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enxugar as amêndoas no menor per!odo de tempo; 
movimenta o teto da barcaça, ou tendal, todas 
as noites para proteger o cacau do sereno e, d~ 
rante o dia, quando há chuvas; desce ~ cacau s~ 
co da barcaça, ou tendal para o armazem, onde 
as amêndoas são oostas em sacas para serem trans 
portadas; faz a triagem do cacau quando há mofõ 
sobre a amêndoa. 

1.3 - Origem e Atuação da CEPLAC 

o Estado da Bahia sendo praticamente o único produtor 

de cacau do Brasil tinha os problemas da cacauicultura discuti 

dos e equacionados a nível estadual, ficando o Governo Federal 

numa posição discreta e até omissa em relação à tomada de deci-

-soes efetivas em favor da cultura do cacau que figurava destac~ 

damente na pauta de exportação brasileira. 

Dependente do mercado externo, o cacau sempre sofreu 

os reflexos das oscilações dos preços nas bolsas de valores in

ternacionais, e para amenizür as crises eram tomadas iniciatl-
, 

va 9 da natureza temporária em relação à gs,rantia de preços e de 

abcl."tura de créditos especiais para os cêlcauicultores. 

o agravamento de uma dessas crises, motivadas pela CO!! 

jugação de fatores climáticos adversos, causando queda da produ 

çao, aliados à baixa nos preços internacionais, e ainda, ao acú 

mulo de dIvidas contraídas por cacauicultores em períodos ante-

riores, levou autoridades juntamente com produtores a reivindi

carem do Governo Federal providências em favor da cacauicultura.. 

Foi para atend e r a essas reivindicações que o Governo criou, a

través do decreto Presidencial n9 40. 98 7 de 20 de fevereiro de 

1957, a Corniss~o Executiva do Plano de Recuperação Econômico-Ru 

ral da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), que iniciou suas atividades 
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em 1957. 

A CEPLAC estaheleceu sua programaçao visando diminuir 

oc; rcclarr "' Cé\ca' ir1: ' "ores dlnf.·' ldados, pr n.'T\ovcndn o que Sf." 

denomino l cl 150" ou se ja , eeuntão das d!vi-

dilS dos ,c te comprovada::; pelos Dancos .. 

outras a q ·n. 15 merecedo ras da nfiança da CEPLAC , e financia 

menta dessa s dividas ofp.reccndo novas modalidades de contratos 

em prazos ln'1 1 Cj dilatados . Esta rovidência contudo , deixou de 

beneficiar muitos cacauicultores que, encontrando-se também em 

s ituação diflcil , conseguirdnl , nor meio de venda de outros bens, 

saldar 05 seus compromissos .mtes da reso lução sobre a campos! 

ção de dIvidas , que não tinha efeito retroativo. 

Considerou-se ? inda como objet ivo geral da CEPLAC , "o 

restabelecimento da confi.ança. no futuro do cacau, o convencimen 

to de governantes e produtores t principalmente estes , já cansa

dos de t antas expcriêncJas frustra(las e habituados dOS fracas-

50S dos or ganismos de assis tência , Cl manter , com os seus parcos 

recursos, um novo órgão que se proounha cumprir as mesmas metas 

prometidas por tantos outros que j5 haviam fracassado" . 20 

MeSJOD após o t1-. ~crC Lo de C'" 1 açno da Cl::PLAC, persistiu a 

dúvida se o novo organ1·.mo que se E:!stll.va crian,lo deveria ter vi 

da permanente ou se serju UM progrnrna ~ransitór to de amparo a 

economia do cacau , fazendo retorna:" aO Es tado da Bahia, logo 

- 21 que possivel a prJmazia daquele co.,ando . 

Criada para 3L ... nder urna s_tuação de cri se na lavoura 

20 VIEIRl\, José lJaroldL Ca5 t~:o . CEPLI\.C uma experiúnc1a n<'va na 
agricultura br<l:;1leir .. L Lilt t -r·tay er S . A. Ar tes Grâficas , 

21 1975, p . 50 . . . 
Ibidem, p . 34. 

• 
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cacaueira, a CEPLAC tevE" 1 sua afirn':;tção de forlrla gradativa a

través da intensificaç~o ~ de esturlos aprofundados da problemá

tica do cacau e de ou tros aspectos dn região. 

Os recursos ini ciais da CEPI .. AC, no valor de hum milhão 

de cruzeiros , (oram obtido do Fundo de Modernização e Recupe

r ação da Lavoura Nacional que era formado de recursos originá

rios de pr odutos destinodos à exportação , e ntre eles o proprio 

cacau . 

Decorrido pouco tempo, esses recursos foram se ndo de~ 

ga~tados pela inflação , como tornhém os juros dos empréstimos 

f ei tos aos cacauicultores , ameaçando a CEPLAC a ter o mesmo des 

Lino de outras inJciativ/l'1 anter io.rmente promovidos em favor da 

coca\t1cultura.. 

Assim, em 1962 o Gover no Federal tornou a decisão de es 

t abelecer as bases permanentes de apoio à l avoura cacauel r a, dQ 

t ando a CEPLAC, atravé~ de um decreto Presidencial e urna série 

de instruções àa Supcrint.cndência dd Moeda e Crédito (SUf>10C) ,de 

um fundo especIfico, anual, constru Ido da retenção de 15t do v~ 

lar da receita cambial de cacau exportado a 5% se,bre os deriva 

dos de cacau também exportados , gerando a quantia de 3 milhões 

e 700 mil cnlzedros em 1962 .. Desta forma, os rr:Cursos da 

CEPLAC estariam proteCjidos da inflação . FicarlaIll, mesmo as:l1m , 

sujeitos as flutuações àcs preços internacionais de cacau, das 

t axas de câmbio e dos fatores internos de inf luência sobre a 

produção , incluindo-se d_ntre eles, o próprio trabalho da ~C, 

c omo estimulador da ofer~a brasileira de cacau, através da ele

v ação da prcdução e produtlvidade . 22 

'2 - Ibidem, p. 70 . 
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Consolidados os recurso~ n~cessário5 a continuidade da 

CEPLAC e aliviada a crise que motiv(u a sua cr iação , foi inici 

almente implantado o Serviço de Créói to Orientado , em que a 

CEPLAC passou a tornar propos ta s de cacauicultores para li.bera

ção de crédi to acompanhado de orientação técnica , destinados a: 

construções e melhoria de instalações nas fazendas , combate -as 

pragas e contro le de doenças de cacaueiros , correçao de sombrea 

me nta de cacauais, me lhoria da qua l idade do produto , inde niza

ção de contrat istas,2 3 aqui sição de animais de serviço, cons

truções de cercas, estradas de penetração nas área s produtivas 

e outros . , 

Os recursos financeiros U.berados pertenciam à própria 

CEPLAC que fazia também o papel de instituiÇão de crédito. Com 

o crescente número de cacauicultorcs intoressados na progr~a-

-çao da CBPLAC e a necessjdade do apoio que es t a deveria ofere-

cer à região sob outras formos , l'ealizou-se um convênio entre a 

CEPL1\C o o Banco do Brasjl, ficando ost. últ 1.mo com a lncumbê!! 

cia de financiar 09 projetos elaboradoR pela CEPLAC para Of) pro 

pr letário::i . Mais tarde (16 ta fn<!cUda fo i Ilstendida a várion 0 \1-

tros Bancos na região cacaueira. 

Contudo , os projetos de f1nancjrunento e assistênc1n tég 

n iOa t}\It! II CEPLAC paDeou n realizar , no SUO maioria , oTlentandSl 

- se pela legislação especIfica do crédito rural, encontraram di 

ficuldades para atender o pequeno c o médio agricultor, por fal 

ta de garantias, documentação le~a) e outros. A partir de 1975 

23 Baixa de contrato entre o proprietário e o trabalhador e."l\ que 
este , além dos plantios d e sl:bsLitência, plantava cacaueiros 
que ao entrarem em produção erato indenizado;:; pelo proprietá 
rio, com financ i amento do Banco do Brasil. -
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a CEPLAC sentindo este problema, conseguiu aproveitar um Fundo 

de Reserva que seria devolvido ao Governo Federal, para utilizá 

- lo como garantia em favor do pequeno cacauicultor, tornando-se 

ela mesma avalista do produtor, através do que se denominou Fun 

do Rotativo para Expansão da Cacauicultura (FUSECl . 

Depois da primeira etap~ de trabalho da CEPLAC, entre 

1957 e 196 2 , r,. seus dirigentes chegaram ã conclusão de que os 

problemas malotes da cacauicultur..! estavam relacionados com a 

estagnação tecnológica das fazendas e conclulram que pouco ha-

via a recomendar ao lavrador de cacau por falta de conhecimentos 

técnicos disponlveis. Na Bahia, onde se concentrava 96% da pro 

dução de cacau, praticamente nao havia pesquisas e assistência 

- 24 tecnica para esse cultivo. 

Objetivando desenvolver pesquisas sobre o cultivo do 

cacau e dar maior apoio aos serviços de assistência técnica a 

lavoura cacaueira, a CgPL1\C criou o CENTRO DE PESQUISAS 00 CA-

CAU (CEPEC) com funcionamento a partir de 1963. Esse Centro de 

Pesquisas ocupou de inIcio uma área de 760 hectares entre as c1 

dades de Itabuna e de Ilhéus, sendo aI instalados diversos set2 

res de pesquisas que evolulram os seus estudos sobre: bioenge

nharia , fitologia, fitopato1ogia, geociências, genética, zoolo-

gia , serviços experimentais em campo com cacaueiros e outras 

culturas regionais, controle de qualidade do cacau e outros. 

Ampliando os serviços de assistência téc nica ã cacaui

cultura, a CEPI.AC a par tir de 1964, montou uma rede de Escrltó 

rios Regionais e Loca is q ue vieram a oonsti"tUir' o DEPAR'TAMEN'TO 

24 CEPLAC - PROCACAU, op~ clt., p. 41. 



23 

DE EXTENSÃO RUJ~ alcanç ando o extremo sul da Bahia e norte do 

Esplrito Santo, num total atual de cinq6enta escritórios. 

o serviço de extensão rural da CEPLAC [oi implantado 

visando "promover o aperfeiçoame nto econômico e social da aqrQ 

pecuária nas regiões cacaueiras da Bahia e Espírito Santo, au 

mentar a rentabilidade da agropecuária regional e orientar a 

programação do crédito para ac~l~rar mudanças tecnológicas e 

aumentar o n{vel de capltaliza\ l das empresas". E passou a 

desenvolver o seu trabalho apoiado nos c o nhecimentos e recamen 

- 25 daçoes do Centro de Pesquisas do Cacau. 

Os seus objetivos prioritários diferenciaram-se dos 

objetivos da Associação Drasileira de Assistência Técnica e Ex 

tensão Rural (ABCAR), órgão nacional incumbido de coordenar 

programas de extensão rural, criado em 1956, e que contribuiu 

com a CEPLAC com suas experiências Qcum~ladas nesse tipo de 

serviço. Enquanto a CEPLl\C vi sa melhorar o processo produtivo 

envolvendo o agricultor e seus trabalhadores, a ABCAR tendia a 

orientar o envolvimento do agricultor, dos trabalhadores e os 

componentes das farnllia s rurais no processo produtivo e em ou

tras atividades voltadas para a melhoria do nível de vida das 

populações. 

Cerno se evidenciou anteriormente, a produção de cacau 

brasileira desde os primeiros anos de sua significação econâm! 

ca sempre sofreu oscilações em função de fatores internos e ex 

ternos. Atribui-se à a ç ão da CEPLAC , consolidada em 1965 e in 

tensificada a partir de 1970, uma sensIve1 alteração na tendên 

25 CEPLAC - Orçamento-Prog rama de 1977, p. 85. 
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eia geral apresentada pela produção de cacau n~ região produto 

ra da Bahia. 

Ao incentivo das práticas de renovaçao do cacauala d~ 

cadentes, combate às pragas dos cacauei ros , contro l e à podri

dão parda, adubação de cacauais, calagem e controle do sombré! 

mento, no período de 1968 a 1978, credita-se um crescimento má 

dio tri enal de produção bastante significativo, como se pode 

ver no Quadro 1 .2 . 

Quadro 1 .2 - Influência de práticas agrícolas no cresc ime nto 

da produção de cacau (1968- 78) 

Triênio (Safra) produção Adicional 
(ton) 

1968/69 1970/ 71 42.332 

1971/72 1973/ 74 142 . 913 

1974/7 5 1976/77 244 . 329 

1977/78 

Fonte: CEPLAC/PROCAChU . Op. cit., p. 51 

Os resultados ~erals alcançados pela cacauicultura 

brasi l eira entre 1974 e 1978 , são considerados corno excelent es 

em todos os seus pnincipais indicadores, tais como demonstra o 

Quadro 1. 3. 

, 
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Quadro 1. 3 - Resultados :\ lca nçados re la Cacaui 'ultura Braslle! 

r a (1 972-78 ) 

Ano de produção 1972/73 1977/78 Crescimento (t ) 

Produção (1.000 t) 1 6 0 283 76,88 

Área em produção (1. OOOh,,) 410 644 8,29 

Produtividade (kg/ha) 390 637 63,33 

Consumo in terno (1. 000 t) .19 30 76,47 

Exportação (1. 000 t) 153 232 51,63 

Preço médio (Cr$/arrob) 63,79 632,10 890,91 

Recei ta cambial (US$ milhões) 117 825 605,13 

kea em desenv. (1. OOOha) 21 112 433,33 

Fonte: CEPLAC (1974/78). Os custos e benefícios do seu traba 
lho, p. 6. 

Atualmente pode-se identificar a estrutura da econo

mia cacaueira dentro de wn complexo de atividades quo reúne di 

versas instituições governamontais e de nature za privada . Den 

tre as instituições governamentais que interferem nessa econQ 

mia, está inclulda a CEPr.AC. 

A economia cacau eira apresenta a seguinte estrutura : 

o subsistema de produção agricola que compreende o uso de r.e

cursos e a produção propriame nte dita , desempenhada pelo agri-
i 

cultor~ o subsistema de infra-estrutura agrlcola que abrange 

as atividades de suprimento de insumos e os serviços governa

mentais (CEPLAC e outros)~ o subsistema de apoio crediEicio , 

que é desempenhado pelo Ban c o do Brasil e outros e pelo progr,! 

ma de crédito e incentivos da CEPLJI..C; O subsistema d e comer-

cialização ~interna e externa ) desempenhado pel as cooperativas 

e firmas exportadoras particulares; o s ubsistema de relações 
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internacionais envolvendo Governo do F.stildo da Bahia, CEPLP.C, 

Conselho Consultivo dos Produtore~ de Cacau (CCPC), Carteira de 

Comércio Exterior (CACEX), Comissão ele Comércio de Cacau da 

Dahia (COMCl\UTll\); o subsistema políti co-normativo constituldo 

por órgãos do Governo c oeCJ<iOizaçôes chamadas "de pressão". Os 

órgãos de Governo que exercem o controle são : CEPLAC no substs

tema de produção, Banco Central no subsistema de apoio creditI 

cio , Cl\CEX no subsistema de comercia.lização externai e, os -or-

gãcs que exercem a supervisão: Ministério da J\gricultura no sub 

s istema de produção, Conselho Monetário Nacional no subsistema 

de apoio creditício, Ministério da Indústria e ComérCio através 

do Conse lho Naciona] de Comércio Exterior (CONCEX) no subsiste-

ma de comercialização externa e o Ministério de Relações Exte-

rlores no subsistema de relações intern~cionais. As organiza-

ções não governamental s "d e pressão " são: Conselho Consulti-

vo dos Produtores de Cacau, Comissão de Comércio de Cacau da 

13ahia (COMCAU13A), J\ssocioc.:i\o Brasileira das Indústrias de Cacau 

(ADIC), Sindicato dolS fnclllstrlõs de Chocolate e Calas de são 

Paulo (SICAU), Comitê Nacional de Expansão do Consumo Interno 

de Chocolate (CONEC), Sindicatos Rura.1.s Patronais, Sindicatos 

Rurais de 'l'rabalhadores, Pcderac}ão da I\gricultura do Estado da 

Bahia, F'edcração da l\qriclIltura do I~Rtado do Esplrito Santo , 

Confederação Nacional da I\gricultura, Associação Baiana dos Ex-

portadores de Cacau (l\BEC). 

Ressalta-se "qu e as decisões sobre a polltica de cacau 

c seus derivados, em qualquer s ubsistema, são postas em prática 

~pós exame das conseqfiências de seus efeito~ sobre outros sub-

sistemaR , c complementados com medidas adequadas à manutenção 
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1 1 " 26 do equil brio do seu interre acionamento • 

1.4 - A atuação da CEPLAC na área do Ensino 

Tendo a CEPLAC assumido a responsabilidade de atuar 

na região cacaueira, não só para atender os seus objetivos ini 

ciais de recuperaçao da lavoura do cacau no sentido da produ

çao, mas também buscando o desenvolvimento regional, e compre-

enslvel que o Ensino tenha sido incluído entre essas ativid.2. 

des. Algumas dessas intervenções da CEPLAC na area da Educa

ção estão sendo executados por ela própria enquanto outras de 

pendem da ação das instituições municipais, estaduais, fede-

rais e particulares encarregadas do problema. A CEPLAC tem 

procurado se colocar numa posição de esttrnuladora dessas açoes, 

e as vezes até, participa com aporte financeiro ou técnico. 

Atualmente as ações educacionais mais importantes exe 

cutadas pela CEPLAC, são: a manutenção integral da ESCOLA. ~

DIA DE AGRICULTURA DA REGIÃO CACAUEIRA (EMARC) I a execuçãc. de 

determinada8 moOalldadaD do tretnamgnto. a. mão-d.-ob~. ~ur.l 

-- demonstrações -- através do Departamento de Extensão; e, 

ainda, o apoio financeiro às obras de construção do campus da 

Universidade Regional de Santa Cruz, em fase de implantação, 

com sede no municlpio de Ilhéus. 

A Escola Média de Agricultura da Região Cacaueira 

(EMARC), atualmente caracterizada como Centro Profissionalizan 

te e de Treinamento de mão-de-obra, criada em 1965 pela CEPLAC, 

26 CEPLAC - PROCACAU, op. cit., p. 34. 
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teve os seus primeiros organizadores nos engenhei ros agronomos, 

extensionistas do Departamento de Extensão da CEPLAC q ue aI ten 

taram formalizar as suas experiências adquiridas na prática da 

educação extra-escolar , exercitadas nas propriedades cacaueiras, 

incentivando o cacauicultor a melhorar o seu empreendimento. 

Desta forma, a E~~RC iniciou suas atividades implantan 

do três cursos voltados diretamente para os aspectos econômicos 

básicos da região cacaueira, procurando apoiar as programaçoes 

da CEPLAC. Sob forma experimental abriu um curso para formação 

de administradores de fazendas , com duração de quatro meses,de~ 

tinado a jovens que pretendessem trabalhar ou que já estive5sem 

trabalhando na agricultura, objetivando aperfeiçoá-los nas tare 

fas de controle e gerênCia da mão-de-obra das propriedades agri 

colas. Imaginava-se que num futuro próximo esses jovens cheg! 

riam a assumir as funções de administr adores das fazendas na re 

gião. Decorrido o primeiro ano da experiência, verificou-seque 

os egressos desse curso, não chegaram a retornar ao meio ru

ral, isto porque muitos já eram provenientes do meio urbano e 

os outros não encontraram o passIvel mercado de trabalho previa 

to. 

Paralelamente ao curso citado, foi implantado o curso 

de formaçÃo de prÁtico agrlcola , também destinado a jovdns da 

região, exigindo maior nlvel de escolaridade que o curso ante

rior, e com o objetivo básico de incentivar aqueles q ue não al

cançavam a conclusão do curso ginasial por motivos os mais di

versos, a obterem melhor condições de engajar no processo prod~ 

tivo agrlcola, tendo algum conhecimento técnico, apos dois ~ 

de permanência na EMARe. Os primeiros egressos deste curso, fo 



29 

ram na quase totalidade, contratados pela CEPLAC para o servi 

ço de extensão rural e poucos deles vieram a trabalhar diret~ 

mente nas propriedades agrlcolas. 

No mesmo per Iodo , foi ainda implantado o curso de té~ 

nico agrlcola destinado aos estudantes concluintes do curso gi 

nasial (na época) e posteriormente modificado na sua estrutura 

curricular, passando a aceitar somente candidatos que tivessem 

concluIdo o núcleo comum ou básico (conhecimentos gerais) a nI 

vel de 29 grau, em acordo com a Lei n9 5.692/71, de reforma do 

ensino de 19 e 29 graus. 

Da mesma maneira como foram contratados os práticos 

agrIcolas, também a CEPLAC contratou os técnicos agrlcolas pa

ra prestação de serviços no Departamento de Extensão, no Cen

tro de Pesquisas do Cacau e na própria EMARC como auxiliares 

de ensino técnico. Mais tarde, com a limitação de vagas na 

CEPLAC, os técnicos passaram a buscar emprego em outras Insti

tuições como Bancos, Emhrater, Secretaria Estadual de Agricul

tura, Embrapa, Empresa Agro-Industriais e outras, além daque

les que se dirigiam para a continuidade dos estudos nas Unlve~ 

sldades. 

o relatório anual da EMARC de 1978, sintetiza os obje 

tivoB dessa Entidade no seguinte: a) formar técnicos a nIvel 

de 29 grau nas habilitações de a~ropecuãri~, agrimensura e a11 

mento., b) qualificar mão-de-obra ativa do setor primário na 

área de influência da economia cacaueira; c) desenvolver e 

apoiar programas de melhoria dos recursos humanos regionais;d) 

apoiar programas de pesquisas de interesse da CEPLAC e estim~ 

lar a produção agro-industrial, objetivando o aperfeiçoamento 
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do processo ensino-aprendizagem e para o atendimento do consumo 

interno. ~ curiosa a ocorrência , na p rogramação da EMARC, de 

aspectos atualizados como a implantação da Lei nQ 5.692/71 , já 

a partir de 1973 , ao lado de outras atividades realizadas desde 

o perlodo de 1930 a 194 8 , como as Semanas dos Fazendeiros (Sem~ 

nas Ruralistas, naquela época). 

o relatório citado, apresenta ainda o seguinte balanço 

da procura e oferta de vagas, no perlodo 1965-1 979 . 

Quadro 1.4 - Evolução da Procura e Oferta de Vagas para o In

gresso de Alunos na EMARC 

Ano Candidatos Vagas Ofe~ecidas 

1965 48 48 1 00 
1966 110 50 45 
1967 48 33 69 
1968 161 40 25 
1969 110 20 18 
1970 183 40 22 
1971 215 60 28 
1972 
1973-

233 90 39 

1974 162 107 66 
1975 602 140 23 
1976 903 130 14 
1977 1. 260 200 16 
1978 1. 4 22 200 14 
1979 2.248 225 10 

Fonte: Relatório anual da EMARC, 1978, p. 10 . 
(- ) Implantação da Lei n9 5.692/71 (não admitiu 

alunos) . 

Sobre o treinamento de trabalhadores rurais , tem-se o 

resultado quantitativo apresentado no Quadro 1.5, a seguir . Qua~ 

to aos resultados desses treinamentos, lê-se no mesmo relatório: 
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lia clientela básica do programa de .r ormação prof:'ssional rural 

é composta de trabalhadores assalari ados das empresas cacauei

ras da Bahia e do Esplrito Santo. ~ altamente positivo o re-

gistro de afluência do pequeno produtor aos cursos ministra-

dos, bem como a predisposição das grandes empresas de quallfi-

- 27 carem os seus operarias". 

Quadro 1.5 - Qualificação de Trabalhadores Rurais, em 1978 

(EMARC/SENAR) 

Projeto Programado Realizado 

Formador novos caucauais 1. 500 1.981 132,0 
Controlador podridão parda 1. 000 2.350 235,0 
Combatedor de pragas 1.000 961 96,1 
Podador de cacaueiro 1.800 1. 908 106,0 
Beneficiador de cacau 500 489 97,8 
Trabalhador na bovinocultura 650 487 74,9 
Administrador de fazendas 400 483 120,7 
Operador de equlpam.agr!c. 300 304 101,3 
Trabalhador na cult.do dendê 100 

Total 7.250 8.963 123,~ 

Fonte: Relatório anual da EMARC - 1978, p. 42. 

A análise da atuação da CEPLAC no Ensino poderia sus

citar diversas questões de interesse para os estudos explicat! 

vos da organização geral da produção e da sociedade na área ca 

caueira do Estado da Bahia. 

27 CEPLAC - PROCACAU, op . cit., p. 34. 
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Dentre essas q ue :; tões estariam incluIdas: Que fatores 

têm motivado a tomada de decisões governamentais em favor da ca 

cauicultura? Quais os ref lexos do esforço para se consequir 

maior produção e produtividade de cacau sobre as condições de 

vida da maioria da populaç ão rural? Quais têm s ido os maiores 

beneficiários das programações governamentais voltadas para a 

produção do cacau? Que influências dos trabalhos da CEPLAC PQ 

dem se observar na sociedade da região cacauelra? Que caracte

rizam as programações educacionais promovidas pela CEPLAC? Que 

tipo de formação profissional vem sendo promovida pela CEPLAC/ 

EMARC? Qual o interesse do agricultor pela mão-de-obra técni

ca formada pela CEPLAC/EMARC? Quais as aspirações ocupacio

nais dos técnicos em agropecuária egressos dos cursos ofereci

dos pela CEPLAC/EMARC ? 

Este estudo, no entanto, abordará alguns aspectos liq~ 

dos à prática educacional promovida pela CEPLAC, através da 

EMARC, visando influir no desenvolvimento sócio-econômico do 

Sul da Bahia, principalmente certos fatores que poderiam ser 11 

mitantes do emprego direto da mão-de-obra técnica no 

de produção agropecuária. 

processo 

Dentro da compreensão geral do contexto analisado, es 

te trabalho estará centrado na análise das relações existentes 

entre a educação técnica e a ocupação da mão-de-obra formalmen 

te qualificada por essa educação . 
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CAPITULO II 

2 - A REALIZAÇÃO DA PESQU ISA 

2.1 - Natureza da pesquisa 

A análise da problemática enfocada nesta pesquisa de

manda urna abordagem, a um tempo, te5rica e anpirica • Trata-se de 

uma problemática que se insere num mode de produção determina

do. 

Captar e compreender os problemas do emprego da mao-

-de-obra técnico-agrlcola, implica nao apenas no levantamento 

dos dados empIricos, que nos dão o real no seu aspecto fenomêni 

co, mas também, converter estes dadoR à luz dos mecanismos e 

lei. eoonômicas que explicam a gênese do modo de produção que 

gera essa realidade. 

Neste sentido, procura-se, além de levantar 08 dados, 

entender, a nlvel mais teórico, as leis que regem o sistema pr~ 

dutivo na sociedade de mercado. 

A pesquisa, toma assim, como ponto de apoio, determina 

dos pressupostos teóricos ligados à organização do proces so p . ) 

dutivo e às relações de produção e que serão apresentados de 

forma mais explIcita no inIcio do terceiro capitulo deste traba 

lho. 

NO presente capItulo, objetiva-se clrcunstanciar o âm

bito da pesquisa, seus ob jetivos, as hipóteses de trabalho e as 

variáveis selecionadas, a área de abrangência, a população al

vo, as amostras e subamostras, os instrumentos utilizados na 

•.. --------------
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coleta de dados e o traI ~mentc estatIstlco de dados. Tem-se 

em mente aqui oferecer ~) l e itor uma idéia clar a sobre o proce~ 

so da investigação real:zada. 

2.2 - Dimensionamento do Problema 

As pollticas agrlcolas adotadas pelo Brasil t êm sido 

em sua maioria instáveis e, em geral, voltadas para as crises 

imediatas de produção. Dentre elas, no per Iodo de 1960 a 1965 

destacou-se a polltica de aumento do crédito agrlcola referente 

as despesas com culturas. 28 

A partir de 1965 a CEPLAC implantou o programa de fOE 

maçao de técnicos agrlcolas (29 grau) através da Escola Média 

de Agricultura da Região Cacaueira (EMARC).Objetivando, inicial 

mente,o emprego desses técnicos nos seus serviços de crédito ru 

ral e assistência técnica aos agricultores. 

As possibilidades de ocupação desses técnicos, no en

tanto, vão desde as funções de agricultores autônomos, de oon-

tratados diretos para as fazendas, de prestadores de serviços 

técnicos em instituições qovername~tais e particulares até 

de estudantes universitários. 

-as 

são atribuldaa duas funções básicas 9 ara o técnico a

qrlcola: agente de serviços e agente de produção. Como agente 

de produção é o profissional que explora uma p ropriedade agrIC2 

la própria, arrendada ou por sistema de parcer ia, cultivando, 

28 SCIIUH, George Edward - Pesquisa sobre DeSf'nvolvimento AgrI
cola no Bras il . Trad . de Maria Helena de Câmara Leme.Bra 
sIlia, DF, Mi n ist ério da Agricultura, 1971, p. 46. 
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conduzindo e produzindo segundo sua ~apacidade produtiva e, a

través de aplicação maciça e adequaaa da moderna tecnologia, atu 

ruOOb na comunidade como e lemento de integração social e de mudo n 

ça cultural e tecnológica. Como agente de serviços é o profis

sional que presta serviços mediante remuneração, como vendedor 

técnico ou auxiliar em setores especializados da economia, atu

ando como elemento de ligação entre as empresas e os consumid2 

res ou entre o especialista e os agricultores. 29 

Poderá ainda o técnico agrlcola, camo agente de servi 

ços, administrar fazendas, assessorar e orientar agricultores e 

trabalhadores rurais, auxiliar na pesquisa agrlcola e ensinar 

nos cursos técntcos-agrlcolas. 

A evolução das atividades da CEPLAC deu margem a uma 

absorção continuada desses serviços técnicos, de forma de 

crescente, enquanto a EMARC , ~samente, passava da admissão da 

totalidade dos candidatos ao curso) em 1965,à seleção de apenas 

10% dos dois mil candidatos que buscam atualmente o curso de 

agropecuária. 

Esta situação l evou a ~MARC a limitar a expansao do 

número de matriculas emfunção da capacidade de absorção pelo merca 

do de trabalho e a tentar incentivar outras alternativas de em 

prego para os técnicos a l i fonnados. 

Os técnicos em agropecuária, ao conclulrem o curso, bu~ 

oam prioritariamente as nais vantajosas condiçõea de emprego 

em termos salariais, de l ocalizaç ão urbana, de segurança, de 

29 CALAZANS, Maria Juliet a Costa -
da Educação Rural n o Brasil. 
1977, p. 1 92 (mime ografado). 

O:oord. 
Rio de 

Estudo Retrospectivo 
Janeiro, FGV/IESAE , 
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trabalho em equipe,entre outros fato~es) que lhes concedam uma 

privilegiada posição social. 

Quanto aos agric'tltores, aparentemente interessados em 

desenvolverem uma tecnologia de maior eficiência produtiva, pa

recem resistentes à absorção dessa mão-de-obra técnica, prefe-

rindo contarem com a orientação geral e as vezes esporádicas, 

que lhes oferecem os órgãos de assistência técnica e a manuten 

çao de um administrador de fazenda apenas com expariência adqu! 

rida no trabalho. 

Da parte dos planejadores,tem havido sugestões para 1~ 

trodução de mecanismos de vinculação do emprego dos técnicos aos 

projetos agrlcolas beneficiados com o crédito rural, à tentat! 

va de acordos com dirigentes de associações de agricultores pa

ra promoção do emprego de técnicos, ã aprOXimação dos técnicos 

com os agricultores através de estágios de alunos nas faze ndas 

e outras iniciativas favoráveis à expansão do emprego da 

-de-obra técnica-agrícola. 

-mao-

Este estudo tratará basicamente da análise do problema 

do emprego da mão-de-obra técnica diretamente nas fazendas. En 

volverá também uma compreensão dos problemas de áreas "subdeaen 

volvidas" empenhadas numa modernização que se processa por meio 

da justaposição de tecnologias modernas em organizações agr!cQ 

las tradicionais e empregadoras de uma mão-de-obra "pouco qual! 

ficada tecnicamente". 

2.3 - Objetivos da Investigação 

Pretende-se ana l isar alguns aspectos característ icos 
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que limitam a ocupaçao direta de técnicos em agropecuária no 

processo de produção agrícola. 

A ocupação direta dos técnicos será inicialmente iden

tificada através da existência ou não de contratos de trabalho 

entre estes e os agricultores. 

O téc nico empregado diretamente na fazenda teri a como 

funções essen~ iaj s : administração de parte do processo produt! 

vo e/ou assessoramento e orientação aos agricultores, aos admi 

nistradores e aos trabalhadores rurais. Compartilharia das res 

ponsabilidades decorrentes dos investimentos realizados e teria 

corno meios de subsistência uma renda assalariada fixa e/ou pr~ 

porcional aos retornos econômicos dos empreendimentos. 

Especificamente deseja-se conhecer: a) algumas carac 

terísticas sócio- econômicas da área que servirá de base para o 

estudo, enfocando analiticamente determinadas transformações na 

tentativa de definir as formas de organização da produção e sua 

influência sobre a absorção da mão-de-obra técnica; b) identifi 

car os principais fatores sócio-econômicos e culturais ligados 

aos técnicos em agropecuária capazes de influir na oferta de 

mão- de- obra técnica direta para a agricultura; c) identificar 

os principais fatores sócio-econômicos e culturais ligados aos 

agricultores capazes de influir na demanda e na absorção de mão 

-de- obra técnica . 

2.4 - Hipôteses e Variáveis 

a) Hipóteses 

Três h~póteses gerais foram adotadas a respeito da 

oferta, da demanda e da absorção de mão-de-obra técnica direta 
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nas propriedades cacaueir as: a) as car acterIstica sócio-econômi 

cas e culturais apresentadas pelos técnicos em agropecuária 

nao combinam com a oferta de serviços técnicos diretos para as 

fazendas;b)ascaracterlstlcas sócio-culturais dos agricultores 

influem secundariamente na demanda e na absorção de serviços 

técnicos diretos em relação ao volume e ao valor econômico da 

produção; c) as formas de organização da produçã~ e o e s tág jo 

de desenvolv imento das forças produtivas e das relações de tr~ 

balho limitam a absorção de mão-de-obra técnica diretamente p~ 

ra a agricultura. 

b) Variáveis 

o conjunto das variáveis dependentes e independentes 

foi selecionado de acordo com as hipÓteses estabelecidas sobre 

os técnicos e os agricultores. 

Em relação aos têcnicos buscaram-se as variáveis que 

permitissem explicar os limites da baixa oferta de serviços, 

por parte dos técnicos, diretamente para as fazendas. 

Ligadas aos agricultores foram selecionadas variáveis 

que pudessem explicar as tendências da demanda e da 

dos serviços técnicos diretos para as fazendas. 

absorção 

E por último, foram indicadas as variã,'eis ligadau -a 

hipÓtese mais geral que postula a i nfluência da organização da 

produção, o estágio de desenvolvimento das forças produtivas e 

as relações de trabalho como influentes no emprego da mão-de

-obra técnica-agrlcola. 
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1) Variáveis ·jependente:: 

ram: 

As variáveis dependentes consideradas na pesquisa fo 

- oferta de serviços técnicos diretos à s fazendas, d~ 

finida como a predisposição dos técnicos em firma

rem contratos de trabalho com os agricultores , i nte 

grando suas forças produtivas as fazendas; 

- demanda de serviços técnicos diretos. expressa pela 

afirmação favorável dos 19ricultores à contratação 

de serviços dos técnicos e m agropecuária para as fa 

zendas; 

- absorção de serviços téciicos diretos , significando 

a efetivação do contrate de ~rabalho entre os agri

cul tores e os técnicos e!l'l c.,?, ropecuária. 

As variáveis dependentes foram expressas pelos infor 

mantes em relação a uma escala COm "v-a ri ação d e O a 5 e 2m r e la

ção a afirmativa (SIM) cu negativa (NÃO ) . 

2) Variáveis independenles 

Importância atribuída pelos t écnl.cos e m agropecuária , 

na predisposição a ofer ecer os seu~ serviços t écnicos as fazen 

das. As variáveis inder~ndentes s e lec ionadas foram: 

- condiçõe2 sa_~riais; 

condições de habitação; 

- s a tisfação na ocupação - ': ... "L; 
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- convívio com trabalhadores rurais; 

- estado civil dos técnicos; 

- apoio dos agricultores à tecnologia moderna: 

- ocupaçao dos pais dos técnicos: 

- tempo de experiência dos técnicos depois de forma-

dos; 

- Valor do salário pretendido pelos técnicos; 

- costumes, hábitos e interesses dos técnicos; 

- Outras. 

Importância atribuída pelos agricultores, na demanda 

e na absorção de serviços dos técnicos para as fazendas, em 

relação à: 

- avaliação da mão-de-obra que utilizam nas fazendas; 

- avaliação dos resultados das inovações tecnológicas 

realizadas nas fazendas; 

- tempo dedicado ao trabalho agrlcola; 

- número de práticas agrícolas realizadas nas fazen-

das; 

- número de trabalhadores empregados nas fazendas; 

- participação em programas de treinamento técnico; 

- ~onhecimento técnico formal dos agricultores; 

- àvaliação pelos agricultores da assistência técnica 

recebida nas fazendas: 

- participação dos agricultores em associações e nos 

programas de crédito rural; 

- ~aixa etária dos agricultores; 

- previsão pelos agricultores dos' salários para os 

técnicos; 
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- tamanho das áre as cultivadas nas fazendas: 

- quantidade de cacau produzida pelas fazendas. 

2.5 - Seleção da 1\rea 

Foram selecionados para este estudo , os municípios de 

Ilhéus, Itabuna, Camacã, Itajuipe e Uruçuca, tendo em vista o 

seguinte: aI constituem os cinco maiores produtores de cacau da 

região cacaueira da Bahia, com um total de produção em torno 

de 35% da produção total da área:blPossuem 25% do total das fa 

zendas da região cacaueira estimado em 12.400 propriedades iCf30 

sao os mais tradicionais municípios produtores de cacau da 

Bahiafd) recebem uma intensa atuação das atividades da CEPLAC e 

de outras instituições empenhadas na modernização da agricul

tura;e)é no município de Uruçuca onde está localizado o centro 

formador da mão-de-obra técnico-agricola, a EMARC, parte do 

objeto deste estudo. Possuem uma população em torno de 15% da 

população da região cacaueira , assim distribuida: Ilhéus 

107.738 habitantes1 Itabuna 113.409, Camacã 22.668 I 

Itajulpe - 19.888; Uruçuca 
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15.185; tota11zando 278.888 ha 

bitantes. 

2.6 - População e Amostra 

o estudo está voltado para os setores de mercado (f~ 

zendas de cacau) e para o setor de atividades governamentais 

30 

31 
ALENCAR, Maria Helena - Dp . cit. , p . 8. 

ASMAR, Selem , Rachid -
CEPLAC, Divisão de 

Geografia da Microrregião 
Comunicaçao. Ilhêus, 1977, 

Cacaueira. 
p. 28. 
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(CEPLAC e outros órgãos) . 

Procurando analisar, principalmente, o emprego da mao

-de-obra técnica nas fazendas, envolve diretamente na lnvesti9~ 

çao, técnicos em agropecuária e fazendeiros de cacau. 

Os técnicos em agropecuária investigados foram aque le s 

que estavam <.t tuando como agentes de serviços em órgãos gevertld

mentais e em fazendas de cacau. Observa-se que na área da pe!. 

quisa, não foi constatada a existência de técnicos em agropecuª 

ria exercendo, exclusivamente, a função de agentes de produção, 

mesmo aqueles que são filhos de agricultores. 

a) Amostra de Técnicos em Agropecuária 

Tendo em vista que o tempo de experiência depois de 

concluído o curso de formação poderia influir nas caracter!stl 

cas a serem avaliadas junto aos técnicos, aumentando as oportu-

nidades de emprego, intensificando os contatos com os agricult2 

res e desenvolvendo padrões de expectativas e atitudes peculi~ 

res, resolveu-se usar esta variável como critério de estratifi-

cação. Este procedimento determinou os estratos observados no 

quadro 2.1 a seguir: 

Quadro 2.1 - Estratificação de Técnicos e Inter

valo de Tempo de Formado 

Estratos Tempo 
dos Técnicos de Formado (Anos) 

I de O a 2 
I! mais de 2 a 5 

lI! mais de 5 a 10 
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A distribuição dos técnicos por município , de acordo 

com o tempo de formado, poderá ser melhor compreendida através 

do quadro 2.2 visto adiante. 

Considerando pequeno o numero de técnicos existentes 

na popul ação alvo da pesquisa , decidiu-se incluir na amostra o 

maior númerO possíve l deles, condi cionando-se o tamanho da ~-

mostra apenas as dificuldades natur ais de localiz~ção dos t éc-

nicos . Assim , a pesquisa traba l hou com uma amostra cor respon-

dente a 58 , 0% do número total estimado de técnicos da popula -

ção considerada , como se verifica no quadro 2.3. 

Qua dro 2 . 2 - Estratificação e Número de Técni cos e m Agropecuá

ria, Estimados por Município, de Acordo com o Tem 

po de Formado . 

Estratos Interval o de 
dos classe pelo Nlirero de Técnioos (X).r Munic!pi o 

Técnioos tenpo fornado 
(ano) Ilhéus ltabuna canacã ltajllÍpe Unçuca Total 

I O a 2 3 4 5 3 6 21 

II rrais de2 a 5 4 5 3 2 7 21 

III mais de5 a 10 8 7 4 4 12 35 

Total 15 16 12 9 25 7 7 
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Quadro 2 . 3 - Número Estimado de Técn ~ cos na Ârea, Número de Téc 

nicos Entrevistados (amostra) e Porcentagens , por 

Estratos 

Intervalo de Total de técni NQ de técnicos Porcentagem 
Estratos classe pelo cos estirrado entrevistaà:>s 00 total da 

dos tenpo forna- p:plllação 9" 
Témicos do (onos) N % N % estrato % 

I O a 2 21 27,27 13 28,89 62 

II !Mis de 2 a 5 21 27,27 12 26,67 57 

III nais de 5 a 10 35 45,45 20 44,44 57 

Total 77 99,99 45 100 58 

A estimativa do tamanho da população de técnicos ba

seou-se em informações da divisão de orientação pedagógica Oa 

eMARC, de informações dos escritórios 100A18 Oe extensão rural 

da CEPLAC nos municípios incluídos na pesquisa e de sondagens 

junto aos técnicos entrevistados . 

b) Amostra de Fazendeiros (Agricultores) 

Considerou-se a quantidade de produção obtida pelos 

agricultores como um fator de elevada importância na decisão e 

possibilidade financeira dos agricultores de empregar a mão-de

-obra técnicQ- agrIco la nas fazendas. Diante disso, estabeleceu

se a variável quantidade de cacau produzida como critério de 

estratificação da amostra. 
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Foram tomados c orno 11 1fl ~ tes para e feito da 

pesquisa, os agricultores que detlnha~ produções de cacau no ln 

tervalo entre 3 mil e 50 mll arrobas de amêndoa s secas de ca-

cau, anualmente. Isso devido à consideração de que seria nesta 

faixa de produção que haveria maiores possibilidades f1 nancel 

ras dos agricultores contratarem os serviços diretos dos técni

cos em agropecuária. Levou em conta também que os agricultores 

co~ produções acima de 50 mil arrobas são em número limitado e 

nao expressariam maior potencial de emprego para os técnicos. 

A estratificação dos agricultores em relação à quant.l

dade produzida determinou os estratos observados no quadro ~.4 

a seguir: 

Quadro 2.4 - Estratificação de agricultores pela 

quantidade de produção 

Estratos dos Quantidade de Produ 
Agricultores ção de Cacau (Arr~ 

basl 

I de 3.000 a 6.000 

II de 6.001 a 12.000 

III de 12.001 a 25.000 

IV de 25.001 a 50.000 

A distribuição dos agricultores, por munic!pio, de a-

corda com a quantidade de cacau produzida, poderá ser melhor 

compreendida através do quadro 2.5 que será visto adiante. 

- -, 
A determinação do numero de aqr1cultores a serem in-

cluldos na amostra foi feita com a intenção de garantir pelo me 
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nos 20% do numero total d~ agricultor es existentes nos cinco mu 

nicipios selecionados para realização da pesquisa, com produção 

de cacau entre 3 mil e 50 mil arrobas anuais. 

Pensou-se em distribuir esses 20% , ou aproximadamente 

70 agricultores . em quotas iguais por estrato , o que daria 17,5 

agricultores por estrato; mas / considerando a concentração de fa 

to existente n ... \ população - 56,19% 00 prJrreiro estratoi 29,68% no 

segundo; 9 ,22 % no terceiro e 4,89% no quarto estrato; - haveria 

o risco de não se completar este n igual, principalmente no 

estrato IV, onde o n9 real (17) já era i n ferior ao previsto.De~ 

se modo, decidiu-se sortear um número relativamente maior nos 

dois primeiros estratos, para assegurar os 20% desejados no to 

t al de amostra conforme se vê no quadro 2 .6 . Conseguiu-se, as 

sim, na amostra, sempre mais de 10% do número real presente em 

cada estrato da população. 

Quadro 2.5 - Estratificação e Número de Fazendeiros 

de Cacau Cadastrados pela CEPLAC, por 

Município. 

Estratos dos 
Agricul tores 

Intervalos de 
classe pela 

prodLÇão 
(an:cbas) 

Niírero de Agricultores p,lMunicípio 

Ilhéus ltabuna Canacã ltajulpe Un.r;u:a 'lbtal 

I 3.000 a 6.000 21 27 47 56 44 195 

Ir 6.001 a 12.000 20 9 33 25 16 103 

IrI 12.001 a 25.000 6 o 14 7 5 32 

25.001 a 50.000 2 1 9 3 2 17 

Total 49 37 103 91 67 347 



Quadro 2.6 - Número total de Agricultura Cadastrados na 

CEPLAC, Número de Agricultores Entrevista
* dos (amostra) e Porcentagens, por Estratos. 
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Estratos Intervalo de Total de Agric. Agric .Entrevi~ Porcentagem 
<'bs clas~;(: eela (Cadastro) tacbs Arrostra m total da 

Agric. proulÇaD N % N % p:>jAUaç-i> p/ 
(arrchas) estrato - , 

I 3.000 a 6 .000 195 56,19 26 33 , 33 13 

II 6.001 a 12.000 103 29,68 22 28,20 21 

III 12.001 a 25.000 32 9,22 18 23,08 56 

IV 25.001 a 50.000 17 4,89 12 15,38 70 

Total 347 99,98 78 99,99 22 

* A extração da amostra de agricultores foi aleatória. 

2.7 - Instrumentos de Coleta de Dados 

Utilizaram-se inquéritos com a finalidade de conh~cer 

II fatos" e "convicções" externadas pelos informantes . Para tan 

to optou-se pela utilização de questionário aplicados aos técni 

cos em agropecuária e de uma entrevista destinada aos agricalt~ 

res. (ver anexo 3) 

o questionário foi levado diretamente aos técnicos em 

agropecuária procurando obter uma maior eficiência no alcance, 

porém com possibilidade de alguma economia do tempo e na mobili 

zagao do pessoal da pesquisa. Neste caso, aproveitou-se o 

maior esclarecimento de que é possuidor o técnico em relação ao 

agricultor. 
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A entrevista reali zada cx::rn ooagricultores objetivou uma 

maior possibilidade de cap tar as informações de forma abrangen 

te e com aprofundamento sobre as variáveis indicadas. Levou-se 

em conta que o agricultor geralmente é melhor alcançado por i~ 

quéritos que exigem pronunciamento verbal e às vezes acompanha 

de de certos esclarecimentos adicionais por parte do entrevis 

tador. (Ver ane><o 4) . 

o questionário para os técnicos em agropecuária cons 

tou principalmente de: informações pessoais sobre os técni-

COSi formação e ocupação do informante; alternativas de ocupa

çao; conhecimentos técnicos e valores culturais; conhecimentos 

gerais, costumes, hábitos e interesses. 

A entrevista com 08 agricultores procurou obter, en 
tre outras coisas: informações pessoais sobre o informante : 

formação e ocupação do informante e da famIlia: estrutura e 

funcionamento da produção pertencente ao informante; partici

pação do informante em associações e articulação com institui 

ções governamentais, lriteresse em contratar mão-de-obra técnl 

da-agr!oola, conheoimentoj e intere.ses gerai •• 

2.8 - Tratamento EstatIstico dos Dados 

Primeiramente, cada hipótese substantiva da pesqui

sa fol transformada em hipÓteses de trabalho, visando a: 

- ressaltar cs aspectos cuja avaliação objetiva era 

passIvel, de acordo cem a estrutura lógica dos instrumentos de 

- ~ coleta de dados (ver: item "Hipoteses e Variaveis Seleciona-

daS")i 
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- Permitir o planejamento das técnicas estatísticas a

dequadas à confirmação dessas hipóteses de trabalho. 

o planejamento estatlstico orientou-se, em princIpio, 

pela lógica das proposições constituintes das hipóteses, que 

era, em sIntese 

ra o agricultor 

tanto para as relativas ao técnico quanto p~ 

uma lógica de relação funcional entre variá-

veis dependentes (vd) e independentes (vi)~ pretendia-se verifi 

car se os comportamentos avaliados com referência às (vd) eram 

"função" das caracterIsticas dos pesquisados quanto as (vi). 

Esta lógica indicou um tratamento basicamente centrado 

em técnicas de correlação e de discriminação entre variáveis e 

o recurso a estatIstica inferencial. 

A escolha das técnicas foi feita levando em conta t o 

nIvel de medida possIvel conforme o tipo de instrumento ut111z~ 

do -- nIvel nominal e, no máximo, ordinal; a impossibilidade de 

determinar, a priori, o tipo de distribuição das caracter!sti-

cas investigadas, ou seja, a sua conformidade a modelos de di! 

trlbuiQão estatlfttlcamente definlvels1 
. o, finalmente, o numero 

de sujeitos constantes das amostras. D~U-8e preferência a téo 

nicas não paramétricas, mas utilizaram-se técnicas paramétricas 

sempre que indicado." 

A - Técnicas de correlação 

Correlação phi (não pressupoe normalidade da distribu! 

çao e permite manipular variáveis natural ou artificialmente di 

cotômicas) . 
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B - Técnicas de discriminação 

Teste da diferença entre proporçoes (z) -- quando era 

imposslvel o emprego do qui-quadrado, dato o fato das freqÜên-

eias esperadas serem menores que 5 e não haver como reagrupar 

os dados de modo a contonnar esta dificuldade; só foi aplicado 

o z, se o prodnto Np, ou Nq -- o de menor tamanho fosse 

igualou maio. qth."'! 10, segundo recomendação de Guiford ( 19 42). 

c - Qui -quadrado (aplicável no nível nominal de medi-

D - O de Kolrnogorov-Smlrnov (quando a variável inde

pendente configurava uma ordenação -- nlvel ordinal -- e se 

mostrava interessante a análise da discriminação, em função 

dessa variável independente, das distribuições dos grupos "a1-

to" e "baixo" (demanda X nao demanda, absorve X não absorve, 

"maior" oferta X "menor" oferta de serviços técnicos), classi-

ficados segundo as variáveis dependentes em estudo: 

E - Teste U de Mann-Whitney _ Usado para dados organi

zados em ordenação. Testa se as distribuições dos grupos que es 

tão sendo comparados foram extraldos da mesma população ou de 

populações diferentes. 

- , 
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CAPíTULO III 

3 - A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PRODU'rIVO E O EMPREGO DA MÃO-DE

-ODRA 'r~CNICO-AGRtCOLII 

No presente capítulo , discute-se primeiramente, al

guns aspectos teóricos ligados à organização do processo prod~ 

tivo, às forças produtivas, à divisão e ao processo do traba

lho e ao emprego da força de trabalho; em seguida, analisam-se 

os resultados da pesquisa de campo, procurando interrelacionar 

os problemas da formação-oferta e da demanda-absorção de servi 

ços técnicos pela agricultura, sob a visão dos elementos teórl 

cos anteriormente colocados. 

3.1 - A Organização do Processo Produtivo 

3.1.1 - As ~orç~s produtivas 

o hom~n sempre teve necessidade de buscar no meio na

tural 09 elementos essenciais à sua subsistência e daI estabe-

lecer um controle sobre a natureza, tentando transformá-la, no 

sentido de ampliar cont1nuadamante n sua utilidade. Dentre e!, 

sas necessidades inclui-se a de consumir que exige das socieda 

des humanas a constante necessidade de produzir. 

Os bens indispensáveis ã vida (alimentos, vestuário, 

habitação, etc.), não se encontram preparados à disposição dos 

homens. A necessidade de trabalhar para obter meios de vida 

é um fato reconhecido e praticado por todos ~ os povos . 

.. , .. 
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Para atender as diferentes necessidades do homem, o 

seu trabalho tem sido bastante variado. O pescador vai proc~ 

rar o peixe nos rios e nos mares, o camponês trabalha a terra 

para colher o arroz, o algodão, o mineiro desce à terra para 

extrair o minério de ferro. O peixe, o arroz, o algodão , o rni 

nério de ferro, e a própria terra, sobre os quais o homem des 

pendeu o seu esforço produtivo são os objetos de trabalho. 

-Mas o homem nao pode pescar, nem laborar a terra, nem 

extrair o minério apenas com suas maos. Por isso serve- se dos 

meios de trabalho que lhe permitem cultivar a terra produzindo 

os bens materiais. 

Os meios de trabalho englobam os chamados instrumen

tos de trabalho (fio de pesca, enxada , picareta , máquina, fer-

ramenta etc.). Eles permitem ao homem transformar ou extrair 

os produtos encontrados no meio natural. De certo modo os in~ 

trumentos de trabalho são prolongamento dos órgãos naturais do 

homem, das s ua s mãos e dos seus pés. Além disso, os meios de 

trabalho compreendem igualmente todas as condições necessárias 

à produção (basicamente a terra, os ediflcios industriais e ou 

tras construções, os meios de transporte, os caminhos de fer-

ro, as estradas, os entrepostos, etc.) . Os objetos e os meios 

de trabalho, tomados no seu conjunto, constituem os meios de 

produção. 

Mas estes meios de produção ficariam inativos sem a 

intervenção do homem. 

A intervenção do homem se dá atrav~~ do processo de 

trabalho em que . ele despende a sua energia muscular, nervosa e 
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intelectual, ou seja,emprega a sua f orça de trabalho. Assim, 

para que haja trabalho dois fatores são necessários: a força 

de trabalho e os meios de produção. Desta associaçao resulta 

a noçao de forças produtivas . 

Em síntese, tem-se o seguinte: os objetos de trabalho 

e os meios d e trabalho constituem os meios de produção. Os 

meios de produção e a mão -de-obra formam as forças produtivas.
32 

Se observarmos o qu e se passa ao nosso redor, pode 

parecer à primeira vista, que os homens se dedicam isoladamen 

te à atividade de produção: o camponês trabalha a terra sozi

nho, e o próprio artesão que confecciona as figuras de madei

ra, de barro ou cobre e o tecelão se esforça para criar t e ci

dos de diversas formas. Porém, na maior parte das vezes, os 

utensIlios do camponês, do artesão e do tecelão foram fabrica

dos não por eles próprios, mas por outros trabalhadores. As

sim, o camponês para cultivar o seu campo necessita que o op~ 

rár!o de transformação lhe forneça o utensIlio de que necess! 

ta, e este não poderá trabalhar sem os produtos da terra que 

lhe fornece o camponê s . 

A produção e sempre obra de um grupo de pessoas, de 

uma sociedade. 

Na produção, os homens nao agem apena s sobre a natur~ 

za, mas também uns sobre os outros. Eles somente produzem co 

laborando de uma dete rminada forma e trocando entre s1 suas 

32 POPOV, Y. - A economia polltica marxista ~ e a realidade afri-
~. Trad. de Jo.1arg arida Simas. Prelo Editora S.A.R.L. 
Lisboa, 1975, p. 9. 
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atividades. Para produzirem contraem determinados vInculos e 

relações mútuas, e somente dentro dos limites desses vínculos 

e relações sociais e que se opera sua ação sobre a natureza, 

isto é, se realiza a produção. 

Essas relações sociais que os produtores estabelecem 

entre si e as condições dentro das quais trocam suas ativida

des, tomando parte no conjunto da produção, variarão, natura! 

mente, de acordo com o caráter dos meios de produção. 

As relações sociais de acordo com as quais os indivI-

duos produzem, são as relações de produção e estas, alteram-

se, transformam-se com a modificação e o desenvolvimento dos 

meios materiais de produção, das forças produtivas. 

Existe uma interdependência e uma correspondência en 

tre as forças produtivas de uma sociedade e as relações de prQ 

dução. O nIvel de desenvolvimento das forças produtivas deter 

mina a natureza das relações de produção. 

Surge daI o conceito de modo de produção que é o con

junto formado pelas forças produtivas e pelas relações de prQ 

dução, em determinada fase do desenvolvimento da sociedade hu 

mana. 33 

A história conhece vários modos de produção: a comun! 

dade primitiva, o regime feudal, o capitalismo e o modo de pr~ 

dução socialista. 

33 POPOV, Y. - bp. cit., p. 24. 
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3.1.2 - A divisão do trabalho 

o homem primitivo, ainda que dotado de grande força 

flsica, era fraco em relação ao seu meio-ambiente. Possuindo 

apenas a pedra e o pau, como armas de defesa e ataque, tinha 

que se juntar aos seus semelhantes para perseguir os animais 

selvagens; o produto da caça era dividido por todos em partes 

mais ou meno s iguais. 

Lutando pela sua sobrevivência, os homens aprenderam 

a fabricar armas em pedra: o silex talhado em ponta , a lança , 

machados, flechas etc. Há cerca de três mil anos antes da nos 

sa era, na Âsia Ocidental e no Egito, os homens sabiam fazer 

armas de cobre, bronze e ferro. 

Na época primitiva, os frutos do trabalho humano eram 

pouco abundantes e as condições de vida muito diflceis. O h2 

mem despendia todas as suas energias para construir os meios 

necessários ã sua existência. Durante muito tempo o trabalho 

do homem não produziu mais do que aquilo que era imediatamente 

consumido para permitir a sobrevivência. A terra era proprie

dade comum, não havia propriedade privada dos meios de produ

çao. Era o modo de produção da comunidade primitiva. 

Ainda hoje pode-se encontrar, em certas partes do mu~ 

do, vestIgios do regime da comunidade primitiva. A igualdade 

social nas comunidades primitivas resultava da baixa produtivi 

dade do trabalho e da absoluta dependência do homem em relação 

-as forças da natureza. 

o c c ns,tante aperfeiçoamento dos instrumentos de traba 
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lho e dos procpssos para alcançar os meios de sobrevivência con 

duziu , com o decorrer dos tempos, a uma radical transformação 

dos modos de produção. 

A medida que as fOrças produtivas evoluíram e , sobret~ 

do, os instrumentos de trabalho, houve um aumento do poder do 

homem sobre a natureza; e surgiu a divisão social do traba lho . 

Separo u-se a criação dos animais das atividades agric~ 

las de produções vegetais; a produção de instrumentos de traba

lho , de utensilios, de roupa e calçado , constituiu setores de 

ati vidades independentes. Surgiram os intercâmbios comercia:;.s: 

os agricultores trocavam o excedente do fruto do seu trabalho 

pelos produtos da criação de gado, os artesãos desfaziam- se dos 

seus artigos recebendo em troca os produtos de subsistência . 

Com a divisão social do trabalho a produtividade conti 

nuou a aumentar c o homem passou a produzir mais do que necessi 

tava para sobreviver. 

Assim se tornou evidente que um trabalho suplementar 

utilizado para cultivar o trigo ou criar o gado podia produzir 

mais do que se consumia. Surgia a possibilidade econômica da 

exploração , tal como a necessidade econômica de empregar traba

lhadores suplementares. Entretanto, as relações de produção da 

comunidade primitiva refreavam o desenvolvimento das forças prQ 

dutivas. 

A partir desse momento, os prisioneiros de outras com~ 

nidades derrotada s nas lutas , passaram a ser fo rçados a traba

lhar o foram reduzidos à escravatura . Foi a~~im que surgiu um 

novo tipo de soc~edade derivada da propriedade p rivada dos 



57 

meios de produção e dos escravos; constituiu-se a sociedade es 

clavagista. 

A escravatura sempre existiu sob diferentes formas 

desde o passado mais recuado e no seio de quase todos os po

vos. 

A hi s tória da sociedade esclavagista está toda carac

terizada por lutas constantes entre os escravos e os senhores 

e seus prepostos. 

Não estando o escravo interessado em aumentar a produ 

çao, desde logo se faz sentir a necessidade de estimular nos 

trabalhadores o interesse pelo aumento da produtividade do seu 

trabalho. O desenvolvimento das forças produtivas exigia a 

transformação das relações de produção que pr~vam na scci~ 

dade esclavagista e que entravavam esse mesmo desenvolvimento. 

Assim, na Europa os proprietários de escravos começ~ 

ram pouco a pouco a instalar servos nas suas terras como ren

deiros (colonos). O colono estava de algum modo, interessado 

no seu trabalho e aspirava aperfeiçoar os seus instrumentos 

porque lhe cabia uma parte da colheita, ao passo que o restan

te era entregue ao senhor feudal, sob a forma de renda (foro). 

O servo trabalhava alguns dias da semana para s1 e para a sua 

famllia a fim de obter os produtos necessários à sua subslstên 

eia. No resto do tempo, trabalhava para criar o sobre produto 

de que o patr ão se apropriava. O senhor feudal não se preocu

pava com o pagamento da mão-de-obra. Os camponeses deviam por 

si próprios prover 88 suas necessidades, o _que 08 levava 19ua1 

mente a procurar os meios de aumentar a produtividade do traba 
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lho, aperfeiçoando os seus instrumentos. 

Assim se constitui a sociedade feudal baseada no direi 

to de posse absoluto dos senhores feudais sobre os meios de pr2 

dução (e principalmente sobre a terra) e no direito de propri e 

dade limitada sobre os s e us servos. 

Desde o início do século XV na Itália e, a partir do 

século XVI, nos outros países europeus, apareceram as grandes 

empresas da época: as manufaturas. Nelas trabalhavam os assala 

riados. Porém, o desenvolvimento das manufaturas não era gran

de porque os servos estavam ligados à terra e dependiam dos se

nhores feudais. 

Os proprietários das manufaturas pagavam um salário 

aos seus operários . Os artesãos não podiam defender-se da con 

corrência das manufaturas. 

Foram precisos séculos para concentrar a propriedade 

nas roaos de tlma minoria, para "liberar" a maior parte dos ho

mens dos meios de produção (os camponeses foram privados das 

terras , os artesãos dos seus instrumentos de trabalho) e para, 

em seguida, os obrigar a vender a sua força de trabalho. Cons

t1tuIram-aG então, duas novas 01aS8001 a do. capitalistas e a 

dos proletários . Tais foram as condiçõ2s essenciais , ao apare

cimento de um novo modo de produção : o :::apitalismo. 

~ interessante começar- se o estudo do capitalismo pela 

produção mercantil. Esta é muito mais antiga que o capitalis

mo. Apareceu ainda no r e gime da comunidade primitiva e sofreu 

um certo desenvolvimento nas sociedades esc!àvagistas e feud~. 

Certas condiçõe~ contribuíram para o seu aparecimento. Em pri-
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melro lugar a troca de mercadorias tornou-se uma necessidade e -

conômica para o produtor. Esta necessidade apareceu ao mesmo 

tempo que a divisão social do trabalho. Assim, um tecelão que 

faz tecidos, mas que não produz outros artigos, tem de comprar 

no mercado os p rodutos alimentares, os instrumentos de t r'abalho 

etc . 

N ~, c: li Ilismo a produção torna-se essencialment\3 roer 

cantil, em qU( nao só os produtos do trabalho mas também a for

ça de trabalho sao transformados em mercadoria. Mercantilizam

se as pessoas, as relações e as coisas. 

A mercadoria é um produto fabricado nao para o consumo 

pessoal, mas para a troca, para a venda . Visto que foi prodllz! 

do para os outros, tem que ser útil, quer dizer, responder a 

uma utilidade qualquer. 

A utilidade da mercadoria, a capacidade de satisfa~er 

esta ou aquela necessidade humana, é chamada de valor de uso. 

O valor de uso do tecido, da rrandioca, do éÇÚcar e da carre reside no 

fato destas mercadorias responderem às necessidades básicas do 

homem . Como valores de uso estas mercadorias não podem ser com 

paradas: a peça do vestuário corresponde a necessidade de se 

vestir e a carne a de se alimentar. No entanto têm um traço co 

mum: foram criadas pelo trabalho do homem e têm por conseguinte 

um valor. Esse valor é denominado valor de troca e permite com 

parar as mercadorias . Quanto mais trabalho se gastou para ob

ter uma mercadoria tanto maior é o seu valor. 

Mas os produtores não trabalham nas me~mas condições, 

utilizam instrumentos de trabalho diferentes e não têm a mesma 
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habilidade. Têm necessidade de uma quantidade de trabalho e de 

tempo diferente para fabricar o mesmo artigo. Não se pode dedu 

zir com isto que quanto majs um homem trabalha e menos aperfe! 

çoados são os instrumentos que utiliza, maior é o valor da mer

cadoria que produz. 

A grandeza de valor de uma mercadoria é de terminada p~ 

lo tempo de tr.lbalho socialmente necessário para fabricar a mer 

cadoria. 1stc, está ligado às condições normais de produção, ao 

nível médio de habilidade e intensidade de trabalho numa dada 

sociedade. 

O caráter social do trabalho é o resultado direto da 

divisão social do trabalho. Cada produtor trabalha na socieda

de e para a sociedade . Está ligado de diversas maneiras a ou 

tros produtores . Se o produtor fabrica um artigo qualquer , tem 

de comprar à sociedade todos os outros artigos necessários a 

sua produção e ao seu consumo pessoal. 

O trabalho em si, apresenta um caráter individual. O 

caráter social do trabalho torna-se perceptível somente quando 

se trocam as mercadorias e o produtor constata que o seu traba

lho tem , por um lado, um caráter privado e, por outro, um cará

ter social. 

Como foi visto , as sociedades humanas, desde a antigu! 

dade, sempre estabeleceram uma divisão do trabalho, distribuin

do tarefas, ofícios e especialidades da produção entre os seus 

membros. 

A divisão social do trabalho divide -à sociedade entre 

ocupações cada qual apropriada a certo ramo de produção. 
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Muito diversa desta divisão social do trabalho é a di-

visão do trabalho em pormenor, a divisão manufatureira do traba 

lho que caracteriza o modo capitalista de produção. Esta é o 

parcelamento dos processos implicados na feitura do produto em 

numerosas operações executadas por diferentes trabalhadores . 

A divisão pormenorizada do trabalho destrói ocupaçoes 

consideradas no sentido do trabalhador acompanhar o processoao~ 

pleto de produção. Quase sempre essa divisão de trabalho torna 
34 

-se forçada e caótica pela influência das forças do mercado. 

A primeira forma de parcelamento do trabalho foi a de 

análise do processo de trabalho e sua divisão nos elementos ~ 

tituintes , utilizada em todo processo de trabalho organizado por 

trabalhadores , para ajustar-se às suas próprias necessidades. 

Primeiramente o trabalho era dividida em operações se

paradas uma das outras , porém executadas por um mesmo trabalha 

dor. 

Com o aumento do quantidade de trabalho , as operaçoes 

passaram a ser executadas por diferentes trabalhadores . Isso 

veio trazer algumas va nta gens para a produtividade do trabalho 

já citadas por Adam Smith em sua famosa obra a Riqueza das Na

ções l 

34 

a) aumento da destreza de cada trabalhador , indivldua! 
mente; 

b) economia de tempo que em geral se perde passando de 
uma espéci e de trabalho para outra; 

c) a invenção de grande número de máquinas que facili 
tam e a brevia m o trabalho, e permit em que um homem 
faça o trabalho de muitos . 

BRAVERMAN, Harry - Trabalho e Capital Monopolista . A Degrada 
ção do 'rrabalho no sêculo XX . Trad . de Nathanael C .CaixeI 
ro. Zahar Editores, Rio de Janeiro , 1977 , p. 72. 
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Outro importante efeito da divisão de tarefas entre os 

trabalhadores foi apresentada por Charles Babbage (1832), que é 

o princIpio da poupança pela divisão do trabalho. Em o utras p~ 

lavras, este princIpio siqnifica que divi.dir os ofIcio:.: bara 

teia suas par tes individuais, numa sociedade baseada na compra 

e venda da fo rça de trabalho. 

Em termos de mercado, a força de trabalho capaz de exe 

cutar o processo produtivo pode ser comprada mais barato como 

elementos dissociados do que como capacidade integrada num só 

trabalhador. 

A distribuição generalizada d·:> conhecimento do proces

so produtivo entre todos os participantes torna-se, desse ponto 

em diante, não meramente "desnecessária" mas, UIna barreira con

creta ao funcionamento do modo capitalista de produção. 

A força de trabalho converte-se numa mercadoria. Suas 

utilidades não mais sao organizadas de acordo com as necessida 

des e desejos dos que a vendem, mas antes de acordo com as ne

cessidades de seus compradores que são, em primeiro lugar,empr~ 

gadores a procura de ampliar o valor de seu capital. g intere~ 

se especial e permanente desses compradores baratear sua merca

doria. O modo mais comum de baratear a força de trabalho é 

exemplificado pelo princIpio de Babbage: fracioná-lo nos seus 

elementos mais simples. 

Toda fase do processo de trabalho é divorciada, t ã o 

longe quanto possivel, do conhecimento e preparo especial, e re 

duzida a simples trabalho. Nesse interirn, _ps relativamente po~ 

cas pessoas para quem s ~ reservam instrução e conhecimento sao 
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isentos da obrigação de realizar o simples trabalho. DI Le modo, 

é dada ume). estrutura a todo o processo do trabalho que ' iII seus 

extremos polariza aqueles cujo tempo é infinitamente va1joso e 

aqueles cujo tempo quase nada vale. 

3.1.3 - O processo do trabalho 

O trabalho é sem dúvida, o fator de maior importância 

no processo produtivo , tornando- se até uma condição de vida hu

mana em sociedade. 

O valor de uso de qualquer bem foi considerado por 

Marx, unicamente por causa do trabalho humano, sob a forma abs

trata que ai se encontra materializado. 

Esse trabalho caracteriza- se pelo conjunto de açoesque 

o homem exerce sobre a matéria, transforrnando-a no sentido de 

melhorar a sua utilidade e imprimir nela o projeto que se idea

lizou e conscientemente se pretende alcançar. Neste último as 

pecto o trabalho humano é diferente do trabalho realizado pe l os 

animais que agem instintivamente em resposta a determinados es 

tImulas. 

A capacidade do homem de exercer seu poder sobre um ~ 

terial estranho a ele, de separar, projetar e coordenar as ope

raçoes do processo de trabalho antes de executá- las, e a força 

pela qual a humanidade criou o mundo como atualmente ele se a

presenta. 

A possibilidade de todas as diversas formas sociais,que 

surgiram e que podem ainda surgir , depende, ~~m última análise, 

desta caracteristica distintiva do trabalho humano. 
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Assim o trabalho como atividade proposital , orientado 

pela inteligência, é produto e s~ecial do ser humano e isso dá 

possibilidades à divisão de funções das mais diversas 

com base nas atribuições da família e dos grupos. 

A capacidade humana de executar trabalho, 

formas 

conhecida 

como "força de trabalho" não deve ser confundida com o poder 

de qualquer agente não-humano, seja ela natural ou criado pelo 

homem. O trabalho humano, seja diretamente exercido ou armaz~ 

nado em produtos como ferramentas, maquinaria , ou animais do-

mesticados, representa o recurso exclusivo da humanidade para 

enfrentar a natureza. Assim, para os humanos em sociedade, a 

força de trabalho é uma categoria especial, distinta e não in 

tercambiável com qualquer outra; simplesmente porque é humana. 

Só quem for o senhor do trabalho de outros confundirá 

força de trabalho com qualquer outro meio de executar uma tal';'e 

fa, porque para ele, vapor, cavalo, Squa ou músculo humano que 

movem seu moinho aao vistos como equivalentes, como 11 fatores 

- 11 35 de produçao . 

Para indivlduos que empregam seu próprio trabalho (ou 

uma comunidade que faça o mesmo), a diferença entre utilizar 

essa força de trabàlho em contraposição a qualquer outra força 

ti! um.,.' di fercnça cOlluidernda alt"lmcnte jl1lportante . 

O trabalho humano tem uma ampla capacidade de produ-

zir acima da necessidade do consumo essencial exigido pelo ho 

mem, devido a ser esclare cido e orientado por um entendimento 

que foi social e cultura l mente desenvolvido através do tem~ 

35 
BRAVERMAN, Herry - Op . cit ., p. 168. 
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e que para a economia capitalista é de fundamental impo r tância 

pois favorecerá a expansão do fator capital, pela aC I ~r:ulação 

da produt1vjnade excedente . 

N.:a produção capi talista , a caracterlstica pril!" ipal é 

a compra e venda de força de trabalho. Para esse fim, tornam

se necessári~s as condições básicas : 

a) os trabalhadores são separados dos meios de produ 
ção tendo acesso a estes meios somente quando ven= 
dem a sua força de trabalho; 

b) os trabalhadores estão livres de constrições 
9a1s, tais como servidão ou escravidão que os 
çam de dispor de sua força de trabalhoi 

le
imp!! 

c) o propósito do emprego dos trabalhadores torna-se 
a expansão das unidades de capitais pertencentes 
aos capitalistas. 

o processo de trabalho começa, portanto, com um con

trato ou acordo que estabelece as condições de venda da força 

de trabalho pelo trabalhador e sua compra pelo empregador . 

o trabalhador faz o contrato de trabalho porque as 

condições sociais não lhe dão outra alternativa para ganhar a 

vida. O empregador, por outro lado, é o possuidor de uma un1-

dade de capital que ele se esforça por ampliar e para isso con 

verte parte dele em salários. Desse modo põe-se a funcionar o 

processo de trabalho, o qual embora seja em geral um processo 

para criar valores ú~eis, tornou- se agora especificamente um 

processo para a expansão do capital, para a criação de um lu

cro. A partir desse ponto , torna-se temerário encarar o prô

cesso de trabalho puramente de um ponto de vista técnico, como 

simples modo de trabalho. E, além do mais, é o aspecto do lu-
-' 

ero que domina ,a mente e atividades do capitalista , a cujas 
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mãos passou o controle sobre o processo de trabalho. 

O que o trabalhador vende e o que o capi talist,J compra, 

nao é uma quantidade contratada de trabalho, mas a força para 

trabalhar por \.1m período contratado de tempo. Essa incdpacida

de de comprar trabalho, que é uma função flsica e mental inali~ 

nável, e a necessidade de comprar a força para executá-lo é re

pleta de contradições para todo o mundo capitalista de produ

çao. 

O capitalista aproveita a capacidade "peculiar" da for 

ça de trabalho para produzir um excedente que reverterá em fa

vor do aumento do seu capital, porém ele não pode controlar to 

talmente e alcançar com segurança o nível de produtividade esp~ 

rado. Isso significa que a parcela de seu capital despendido 

na força de trabalho é a porçao "variável 11 que sofre um aumento 

no processo de produção; para o capitalista a questão é de quan 

to será o aumento. 

Há um estabelecimento de relações de produção antagôn!. 

cas, em que o problema de obter a "plena utilidade" da força de 

trabalho, torna-se exacerbado pelos interesses opostos, dos ca

pitalistas por um lado, e dos trabalhadores por outro. 

Torna-se portanto fundamental para o capitalista que o 

controle sobre o processo de trabalho passe das mãos do traba

lhador para as suas próprias. Esta transição apresenta-se na 

história como a alienação progressiva dos processos de produção 

do trabalhador; para o capitalista, apresenta-se como o proble-

fna de gerência. -, 
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3.1.4 - O emprego da forç a de trabalho 

Estudar o "emprego " significa analisar o grau de inseE 

çao da força de trabalho no processo de p r odução de uma deterrn! 

nada sociedade. 

Analisando esse problema, Paul singer,36 distingue: a) 

setores de mercado (interno e externo) que são compostos exclu-

sivarnente de empresas privadas capitalistas, isto é, que empr~ 

gam trabalhadores assalariados; b) setor de atividades governa

mentais integrantes das organizações que prestam serviços nao 

remunerados, tais como: forças armadas, pOlícia, tribunais: es

colas públicas, hospitais públicos, previdênCia social, burocra 

cria financeira e administrativa do Estado, tecnocracia do pl~ 

nejamento e controle, diplomacia etc .; c) setor de subsistência 

constituldo pelo conjunto de unidades cujo produto se destina 

predominantemente ao consumo dos próprios produtores; a parcela 

do produto destinada ao autoconsumo não tem que ser, em princI

pio , t\ maior pOi"'CO ac,J lÜ'gduto tOtal, o stm, a paroela do~j..1va 

do consumo, ou seja, da subsistência do produtor; d) setor autª 

norno que é composto por empreendimentos individuais cujo prOdu

to se destina ao mercado e geralmente são: explorações campon~ 

sas, unidades de comércio varejista, unidade de prestação de 

serviços (bares, oficinas, táxis), artesãos, indústrias domésti 

cas (costureiras, alfaiates, ceramistas, padarias), profissio -

nais liberais e outros . 

-' 
36 SlNGER, Paul I. Economia políti ca do Trabalho. são Paulo , 

HUCITEC, 1977, p_ 78_ 
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Este estudo pretende analisar aspectos relacionados 

com os setores de mercado e de atividades governamentais ao 

considerar a oferta de serviços técnicos diretos e a demanda 

e absorção desses serviços pelos agricultores . 

Nos setores de mercado, a demanda por força de traba 

lho é determinada pela produtividade do trabalho, em relação 

ao custo de reprodução da força de trabalho, que se considera 

igual ao montante de salários pagos; isto significa que, em 

princípio, são empregados apenas ~queles cuja produtividade é 

superior ao salário que lhes e pago. Empregar pessoas que não 

contribuem para um excedente é considerado economicamente como 

"irracional" . 

Mesmo assim , não é suficiente que a produção de cada 

trabalhador seja superior ao salário que lhe é pago, visto que 

cada emprego implica num investimento de capital, em relação 

ao qual se calcula a taxa de lucro e que deverá ser maximizada 

pela empresa; a taxa de lucro esperada pela empresa nao pode 

ser inferior a uma determinada porcentagem do capital investi 

do, diante de outras alternativas para a sua aplicação , e é 

este mínimo que vai determinar a demanda por força de trabalho 

pela empresa. 

A teoria do emprego de Marx propoe um movimento pendu 

lar que resulta do embate de duas forças: a acumulação de cap! 

tal e as li~itações da disponibilidade de mão-de- obra a um de

terminado salário. De ste modo, o teto para o crescimento do 

emprego e do produto provêm do lado da oferta. Um dos fatores 

de produção - o trabalho - tem oferta limitada, colocando por 
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isso uma barreira ao crecimento do outro fator - o capital. O 

progresso tecnológico permite ao capital saltar esta barreira 

ao elevar a relação capital rIsico/emprego potencial (número 

de trabalhad o res necessário para operar o capital fIslco).Se~ 

do assim, Marx cons idera o emprego uma função do capital des-

de quando este capital não aceita uma elevação dos salários 

ao ponto de reduzir a taxa de lucro abaixo do seu limite mIn! 

mo e procura contornar esta situação através do progresso tec 

nolÓgico. 

Por outro lado, a teoria de Keynes parte da relação 

entre emprego e produto. Os empresários empregam um número de 

trabalhadores com o fim de obter um produto, que eles esperam 

poder vender a um preço superior aos seus custos de modo a g~ 

nhar um excedente. O valor que os empresários esperam obter 

para o produto é equivalente à demanda efetiva que vai deter

minar o volume de emprego. A demanda efetiva é constituIda p~ 

la quantia que se espera que a população gaste em consumo so

mada à quantia quo 010 dedique a novo invQotimonto. IS80 vadn 

de indivIduo para indivIduo de acordo com a renda obtida. Co

mo há liberdade de utilização da renda e a liberdade é tanto 

maior quanto mais elevada for essa renda, devido exceder o seu 

consumo, o indivIduo pode: a) aumentar mais o seu consumojb)pou 

par parte da renda e oforecê-la no mercado de capitais(deposi 

tando-a num banco ou adquirindo um tItulo); c) entesourá-la , 

ou seja, conservá-la na forma de moeda. Somente na hipótese 

a) a demanda efetiva cresce com o produto, aumentando o volume 

do emprego; na hipótese b) a demanda efeti~a crescerá na medi 
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da em que os recursos ofertados encontrarem tomadores de emprê~ 

timos (a poupança será transformada em investimento); na hipó

tese c) a demanda efetiva não crescerá , tornando o volume de 

emprego estável . 

Considera-se o Setor de Atividades Governamentais cons 

tituido apenas pelas instituições que prestam serviços nao remu 

nerados , enquanto que as sociedades de economia mista, apesar 

de pertencerem ao setor pUblico, são incluIdas nos setores de 

• mercado pois têm como objetivo de sua atividade o lucro. 

t interessante analisar as leis que regem o crescimen-

to das atividades governamentais e do emprego que elas ofere-

cem. 

o crescimento das atividades governamentais depende, em 

última análise , de dOis fatores: a) da demanda por seus servi 

ÇOSj b) dos recursos para remunerá- las. 

A demanda pelos serviços governamentais tende a cres -

cor: a) com o aument:.o na interferência do Estado na economia 

atravãs das funções de prevenção, repl'dpsão, inforlnaç:ão e p~oP.e. 

ganda; c) e com o aumento do padrão de vida da população atra -

vês dos serviços sociais COmo: educação, saúde , assistência so-

cial. 

Os recursos para remunerar as atividades governamen-

tais sao provenientes em maior parte dos setores de mercado, ou 

seja , do excedente da economia capitalista . Nos setores autôno 

• A CEPLAC está incluída no setor de ativid~des governamentais 
como prestadora de serviços nas áreas de pesquisa, assistência 
técnica, educação e apoio à infra- estrutura das regiões produ
toras de cacau. 
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mo e de subsistência a produtividade é muito baixa e geralmente 

pouco tributável pela atribuição de maior valor de uso aos seus 

bens. 

Desta forma, a expansao das atividades governamentais 

depende da e xpansão da economia capitalista que tem também de 

sustentar (w membros n50 produtivos da f\aciedade c~q j !lista e 

destinar re ... -lIrsos para as inversões liquidas. 

Quanto ao emprego nas atividades govername!ltê.lLs, prin-

cipalmente nos serviços sociais (educação, saúde, a s s i.stência 

social), a produtividade de trabalho está lonqe de crescer no 

mesmo ritmo em que ela tende a a umentar na economia capitalis~. 

Deste modo, deve- se admitir que a expansao das ativida 

des governamentais tende a induzir um aumento do emprego nestas 

atividades em proporção quase idêntica ao crescimento dos seus 

serviços. 

Há, no entanto , um limite para a expansao desse empre 

go , diante da estrutura do processo produtivo propriamente. Is 

to principalmente porque as atividades governamentais demandam, 

cada vez mais, mão-de-obra com qualificações formais a níveis 

elevados. A valorização que é dada pelos órgãos governamentais 

aos indivíduos possuidores de tItulos obtidos em cursos formais 

e informais parece estar coerente com essa demanda. 

O ensino profissionalizante com elevada eficiência,prQ 

duzirá recursos humanos que serao requeridos pelos setores mais 

desenvolvidos da economia. .' 
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Em geral , nas áreas rurais em que instituições gover-

namentais pretendem promover e executar açoes para o desenvol 

vimento acelerildo e dispõem de recursos financeiros, há uma 

tendência desses programas governamentais a empregarem, em 

maior escala que os setores tradicionais, os recursos humanos 

tecnicamente qualificados . 

A expansão do emprego no setor de atividades govern~ 

mentais não depende diretamente da produtivivade do trabalho 

que se converterá em "lucro" para o empregador, e sim, da dis 

ponibilidade de recursos financeiros para a remuneração do pes 

soaI. 

Os salários dos agentes de serviços (qualificados) fiO 

setor de atividades governamentais são calculados tendo como 

base a importância atribulda a esses serviços no esforço para 

alcançar o desenvolvimento. 

Dessa forma, há sempre a possibilidade de existir di-

ferenças significativas entre as ofertas salariais dos setores 

governamentais o dos Eletores privados da economia, principal

mente em áreas rurais em que a divisão de trabalho se dá mais 

no sentido tlhorizontal ti e não estratificada em "especializaçées". 

3.2 - O Emprego da mão-de-obra técnico-aqrlcola 

3.2.1 - A predisposição do técnico pelo emprego no 

processo produtivo agricola 

Encontra-se, tanto na literatura especIfica quanto 

nos circulas de opiniões dos educadores agrIéolas da área em 

estudo, a idéia de que a opção ocupacional dos técnicos em 
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agropecuária, liga-se f or t emente a de terminados fatores. DiscE 

te-se neste tra balho alguns dos indicadores mais comumente cre 

ditados como responsáveis por essa predisposição e chega-se, na 

maioria das vezes, à conclusão de que é inexistente a influên

cia direta de tais fatores na oferta de serviços pelos técni

cos as fazendas . 

Foram estudados os seguintes fatores, tomadas como v~ 

riáveis independentes e ligadas à oferta de serviços técnicos 

para as fazendas: 

a) Condições salariais 

Os técnicos em agropecuária foram solicitados a atri 

bulr valores numa escala crescente de O a 5 à importância das 

condições salariais para aceitação do emprego nas fazendas. 

Estatisticamente foram aplicados dois tipos de testes 

para verificar a exist€ncia de correlação entre a oferta de 

allrviços t:.bcn:1.ooa dt.retoo o 11 jrrlport6nQ10' (to.da pelos técnioos 

às condições salariais que seriam oferaoLdas pelos agriculto

res, conforme mostram as 'rabelas 3 . 1 . &. e 3.1.b. do Anexo I. 

verifica-se que e nao significativa a possivel rela

çao entre a oferta de serviços técnicos e a importância dada 

pelos técnicos às condições salariais que seriam oferecidos p~ 

los agricultores. 

Parece paradoxal o aparente desinteresse pelo fator 

salário mostrado pelos técnicos quando se referem ao emprego 

direto nas fazendas. No entanto, levando-s~,em conta a limita 

da inclusão de s~e campo ocupacional na pauta de interesses por 
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emprego pelos técnicos, torna-se compreensível a inexistência 

de tal relação . 

b) Co ndições de habi .tilç'ã,Q 

Os Lp c nicos atribuíram valores de O a 5 às condições 

de habitação , desejadas nas fazendas , para decidirem em favor 

do emprego. 

Também foi nao siqnificativa a posslvel relar 1:n entre 

a oferta de serviços técnicos diretos e as condições de habita 

çao nas fazendas, pretendidas pelos técnicos. 

Foram aplicados tes les de correlação entre " o ferta 

de serviços técnicos e as condições de habitação, como se ob

serva nas Tabelas 3.2.a. e 3 . 2 . b ., do Anexo 1. 

c) Satisfação na ocupaçao atual ' 

Sobre esta variável, foi perguntado aos técnicos "co

mo se sentem profissionalmente na ocupação atual". As respo~ 

tas foram categorizadas em: ótimo, bom, regular e ruim. Em se 

guida foram aplicados os testes de correlação entre a oferta 

de serviços técnicos diretos e o grau de satisfação dos técni

cos na ocupaçao atual , conforme as Tabelas 3.3 . a. e 3.3.b. , 

do Anexo 1. 

Esta relação, a semelhança das anteriores, é 

nao significativa . 

também 



75 

d) Convivio com trabalhadores rurais 

Uma das características do processo produtivo agrlco-

la é a sua localização afastada dos centros urbanos e dos agrE 

parnentos humanos, em atividades diversificadas 0-,0 modo ind'1s-

trial e comercial. 

Tendo em vista a formação dos técnicos estar ligada 

as estruturas urbanas, procurou-se obter a opinião desses téc-

nicos sobre a necessidade de um convívio permanente com os tra 

balhadores rurais e verificar a sua correlação com a oferta 

de serviços técnicos diretos. Obteve-se uma correlação nao 

significativa, conforme se vê nas Tabelas, 3.4.a. e 3.4.b. I 

do Anexo 1. 

e) Estado civil dos técnicos 

Dentre 09 técnicos entrevistados, 62,0% sao casados. 

A relação entre a oferta de serviços técnicos e o estado civil 

dos técnicos é também não significativa estatisticamente, con 

forme a Tabela 3.5 do Anexo 1. 

f) Apoio dOIl agricultores à tednologla moderna 

Considerou-se como tecnologia moderna o conjunto de 

atividades produtivas que agentes externos tentam introduzir 

num sistema social determinado em busca de promover mudanças 

plenejadas e alcançar metas definidas. Procurou-se saber a 

opinião dos técnicos sobre o apoio que eles esperariam obter 

dos agricultores em relação à introdução e ãesenvolvimento de . 
técnicas modernas de produção, ao trabalharem nas fazendas. 

-



76 

Estatisticamente, os testes de correlação entre a afer 

ta de serviços téc~ diretos e a pe r spectiva da falta de apoio 

dos agricultores à tecnologia moderna nas fazendas, indicaram 

resultados não significativos como se vê nas Tabelas 3.6.a. e 

3 . 6.b., do Anexo 1. 

g) Ocupação dos pais dos técnicos 

g comprovado que os fatores ambientais e a educação 

informal contribuem substancialmente. juntamente com a educa

çao formal, para a formação profissional dos indivíduos. 

No entanto, a oferta de serviços técnicos diretos re

lacionada com a ocupação dos pais dos técnicos é também nao 

significativa estatisticamente, conforme se observa na Tabela 

3.7. do Anexo 1. 

h) Tempo de experiência dos técnicos depois de forma

dos 

Esta variável foi tomada oomo referência de estrati

ficação dos técnicos em agropecuária, tendo em vista a poss!

vel ligação entre as experiéncias adquiridas durante o tempo 

depois de formados e as opções por diversas a l ternativas de 

ocupaçao. 

Apesar da existência de elevado núme r o de técnicos 

que valorizam a oferta de serviços às fazenda s , estatisticamen 

te não é significativa a relação entre o tempo de experiência 

dos técnicos depois de formados e a oferta de serviços técni

cos diretos , cpnforme a Tabela 3.8. do Anexo 1. 
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i) Valor do salário pretendido pelos técnicos 

Em relação ao valor concreto do salário que os técni

cos desejariam ganhar no caso de s e empregarem nas fazendas , v~ 

ri ficou- se que 33,3% dos técnicos pretendiam um salário supe

rior a 25 mil cruzeiros mensais; 57 , 0% desejariam ganhar entre 

15 e 25 mil cruzeiros e os demais entre 10 e 15 mil cruzeiros 

por mes . 

Mesmo assim, em termos estatísticos , a relação entre 

o valor do salário pretendido e a oferta de serviços técnicos 

diretos é não significativa, conforme n~stra a Tabela 3 . 9. do 

Anexo 1. 

Por outro lado , ao comparar as pretensões salariais 

dos técnicos com a possIvel oferta de salários pelos agricult2 

res, nota- se um antagonismo entre as valorizações dadas pelos 

dois grupos, como se verá mais adiante. 

j) Costumes e interesses dos técnicos 

Sobre alguns interesses dos técnicos per atividades 

nao ligadas diretamente à ocupação, examinou- se primeiramente 

a possibilidade de estarem associados à oferta de serviços té~ 

nicos considerando as respostas para cada atividade especifica 

(caçar, pescar, ir à praia, praticar esportes etc.) . Observou 

-se que nenhum deles permitiu separar significativamente o gr~ 

po dos técnicos que valorizam mais o emprego direto do grupo 

que atribui menor valor a esse tipo de ocupação (teste de Kal

mogorov- Smirnov); nem permitiu afirmar uma àssociação entre o 

interesse por cada uma dessas atividades com a valorização do 
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emprego direto nas fazendas (teste phi) . 

Tendo em vista a possibilidade de haver uma configur~ 

çao de interesses na combinação entre as respostas dos técnicos 

a todos os itens, isto é, considerando todas as respostas em 

conjunto, procurou-se testar a relação entre essa configuração 

e a variável oferta de serviços técnicos diretos, conforme se 

observa na Tabela 3.10., do Anexo 1 . 

A "nota média" expressa a intensidade dos interesses , 

nao levando em conta a natureza das atividades u que se referem 

tais interesses. Vista sob esse ângulo, a reação dos técnicos 

aos itens em questão, também não apresentou uma diferenciação 

entre os grupos de "maior valorização do emprego direto". Ou 

seja: a ordenação dos indivIduos segundo o índice de "intensida 

de" dos seus interesses não discrimina significativamente esses 

dois grupos. Portanto, pode- se afirmar com certa segurança,que 

o padrão de interesses por estas atividades nao diretamente li

gados à ocupação é bastante semelhante nos dois grupos, levando 

a supor que este fatOr não contribui para a maior ou menor ofer 

ta de serviços técnicos diretos. 

h) Preferência demonstrada pelos técnicos por 

tUições empregadoras 

insti-

Dentro da metodologia adotada, os técnicos entrevista 

dos achavam- se em atividade na CEPLAC e nas fazendas produtoras 

de cacau da área. Da amostra de técnicos tomada, 88,8% estavam 

trabalhando na CEPLAC e 11,2% estavam empregados em fazendas. 

Confrontando a valorização dada pelos técnicos ao em-

prego na CEPLAC e nas Fazendas, verificou-se que estatistica-
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mente é significativa a preferência dos técnicos pelo emprego 

na CEPLAC, conforme mostra a 'rabela 3.11., do Anexo 1. 

e) Outros fatores 

Da mesma maneira, foram aplicados os dois testes de 

correlação anteriores (Kolmogorov-Smirnov e phi) para verifi

car a interdependência entre a oferta de serviços técnicos di 

retos e as variáveis independentes: assistência médica, poss~ 

bilidade de estudar, prOXimidade da família, estabilidade no 

emprego, convívio com os colegas, proximidade da cidade, posi

ção social ou status, conforme poderá ser visto nas Tabelas 

3.12 (a, b), 3.13 (a, b), 3.14 (a, b), 3.15 (a, b), 3.16 (a , 

b), 3.17 (a, b), 3.18 (a, b), do Anexo 1. 

Os resultados, de igual forma, foram nao significati

vos mostrando a inexistência de relação entre a oferta de ser

viços técnicos di rotos o as variáveis propostas. 

o estudo das variáveis evidenciou que há uma dissoci~ 

çao das caracterIsticas sócio-econômicas e culturais dos técni 

cos em agropecuária da oferta de serviços por esses 

as fazendas. 

técnicos 

No entanto, a variável "preferência demonstrada pelos 

técnicos por instituições empregadoras" mostrou que entre as 

alternativas de "emprego na CEPLAC ou de trabalho nas fazen

das" houve preferência significativa em favor do emprego na 

CEPLAC. Esta variável é a única que aparece associada à variá 
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vel dependente "oferta de serviços técnicos diretos" . Isso leva 

a induzir que a falta de relações entre as variáveis independe~ 

tes levantadas e a variável dependente, deve-se a não ocorren

cia de aspirações ocupacionais dos técnicos pela alternativa de 

trabalho nas fazendas. Em outros termos , não ocorre ao técnico 

a idéia de trabalhar na fazenda, ao nível do seu interesse por 

outros tipos de vinculação ocupacional . 

Essa fraca manifestação de oferta de serviços técnicos 

diretamente para a agricultura deve estar ligada tanto a organ! 

zaçao geral da produção agropecuária quanto às condições de for 

maçao dos técnicos. Lembra-se que, no sistema de produção cap! 

talista, a educação está em função do slstemil econômico, pl:od~ 

z1ndo IIqualif:l.caçÕolII li nccoBsárillB aO func1.onttmcnto deste Illodo 

de produção. 

Em relação a preferência declarada pelo~ técnicos so

bre a possibilidade de trabalharem nas diversas atividades ligª 

das ao seu campo ocupacional, verificou-se que há uma posição 

de inversão entre o interesse pelo emprego direto nas fazendas 

e pelas demais alternativas de ocupações tais como: tornar-se 

fazendeiro, empregar-se em instituições governamentais e conti 

nuar os estudos nas universidades conforme a Tabela 3 .12, a se

guir: 

• 
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Tabela 3.12 - Distribuição dos técnicos , conforme suas pr~ 

ferências por tipos de ocupações 

Grau de Tornar-se fllpregar-se Continuar Enprega:r-se 
Ocq:>ação fa zendeiro em instituição estu:k>s na diretarrente na 

governarrenta1 universidade fazenda 

f % f % f % f % 

5 3] 68 ,9 12 26 , 7 29 64,4 4 8 ,9 
4 II 8, 9 10 22,2 6 13 , 3 1 6,8 
3 I 15,5 8 17,4 4 8,9 II 28,9 
2 1 2,2 6 13, 4 2 4,4 8 17,4 
1 2 4, 4 5 11,2 2 4,4 14 31,2 

Em branoo O O 4 8,9 2 4, 4 3 6,7 

45 99 , 9 45 99 , 8 99,8 45 99,8 

Como fo i comentado anteriormente, os técnicos egr essos 

da EMARC eram inicia l mente, na sua totalidade, contratados para 

execuçao de serviços na própria CEPLAC principalmente os se~vi 

ços de assistência técni ca e orientação do crédito rural aos 

agricul t ores. 

A perspectiva de "emprego certo " ao concluir o curso 

técnico e as condições de remuneração e de incentivos para o 

t r a b a lho , oferecidos pela CEPLAC e out ras i nstituições, cont ri 

bulram par a a e l evação do numer o de candidatos ao curso , cujo 

increment o foi de 400% nos últimos cinco a nos . 

Por outro l ado , parece que em concordância com o con-

text o da região cacaueira , está se acentuando o desejo de "pos-

se de ben s econômicos " no âmbito da CEPLAC é" da Et-1ARC o que se 

transmi t e aos t~cnicos , pelo processo educacional. Essa ideo l o 
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gia tende a predispor os técnicos a buscarem empregos com ele

vada remuneração e condições favoráveis a um maior consumo de 

bens provenie ntes da indústr1.a moderna (automóveis, eletrodo

mésticos, etc.), em geral incompatlveis com as condiç ões de 

trabalho e de vida nas fazendas. 

Na situação estudada, observa-se que há interesse de

clarado em formar uma mão-de-obra técnica capaz de contribuir 

para a melhoria quantitativa e qualitativa da produção do prin 

cipal produto da área que é o cacau. 

O objetivo maior é o desenvolvimento econômico da 

área, no sentido do crescimento econômico. Portanto, da me

lhor utilização dos fatores de produção disponlveis (terra, 

mão-de-obra e capital) e fazer com que a economia cresça de 

forma mais acelerada. 

A contribuição dos técnicos nesse processo se deu, de 

inIcio, pela prestação de serviços na CEPLAC (setor terciário 

da economia). 

Ultimamente, por limitação de demanda de serviços téc 

nicos pela CEPLAC, surgiu a alternativa de ocupação desses téc 

nicos diretamente nas fazendas. 

Observa-se que o emprego da mão-de-obra técnica, pro

vavelmente incentivada em busca da rápida modernização, come

çou de forma invertida em relação ao estágiO de desenvolvDnen 

to da agricultura da região cacaueira, ou seja, pelo setor te~ 

ciário. Isto faz lembrar o seguinte comentário: "nos Estados 

Unidos a escola se converteu num fator 1mpprtante da terciari 

zação tlpica de uma sociedade caracterizada pelo desperd!cio e 
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Desta forma "o desenvolvim~nto capitalis ta di. e scola I 

lnstitucionaliza a divisão entre trabalho produtivo e t rabalho 

- 30 improdutivo, separando-a da realidade da produçao". 

A d e limitação conceitual do que é trabalho produtivo e 

trabalho improdutivo varia bastante e tem sido motivo de po1êmi 

cas entre diversos autores. 

Ness e caso, está-se levando em consideração que a rel~ 

çao entre trabalho produtivo e improdutivo, inclui as novas for 

mas de estruturação e conexão entre o setor industrial e os ser 

viços, e sobretudo, as novas "necessidades" geradas pelo siste-

- 39 ma capitalista no seu processo de expansao. 

Sobre a oferta de serviços técnicos diretos parece que 

há um certo descompasso entre a formação educacional dos técni

cos e as condições gerais de ocupação nas fazendas. 

A modernização da agricultura pretendida e posta em 

prática pela CEPLAC, em decorrência da sua organização, diretr! 

zes e disponibilidade de recursos, pode estar contribuindo para 

que os técnicos egressos da EMARC se voltem para as ocupaçoes 

nao diretamente ligadas ao processo de produção agrlcola. 

Não é de se estranhar que os técnicos esperem obter da 

escola condições para alcançarem ascensão social, pelo prestI

gio e melhoria nos seus padrões de vida. 

37 SALVATI, M. e BECALLI, B. - Op. cit., p. 142. 

38 SALVATI, M. e RECALLI, B. - Ibidem, p. l~4.4. 
39 VILLALOBOS, André e outros - Classes Sociais e Trabalho Pro

dutivo. Rio de Janeiro, Paz e Terra. são Paulo, CEDEC, 
1976. 
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Por outro lado "o atraso da agricultura limita a capa 

cidade de absorção de pessoas instruldas: a educação rural de-

ve ser acompanhada de uma vigorosa ação com vistas à 

e à modernização da agricultura".40 

reforma 

Por sua vez, os planejadores e executores da educação 

técnica pretendem ver o "seu produto" colocado no mercado de 

trabalho justificando assim, perante a sociedade, a necessida-

de da escola com todo o seu aparato. 

No entanto, a política educacional, de uma forma ou 

de outra, está vinculada à infra-estrutura econômica que é a 

base de sustentação de toda a superestrutura (polltica, jurld! 

ca, educacional, religiosa). 

Em conseq6ência disso, talvez a EMARC esteja limitan

do quantitativamente a formação de técnicos em agropecuária e 

intensificando o treinamento de trabalhadores rurais no intui-

to de atender, de imediato, os interesses dos agricultores. 

Desta forma, pode-se pensar que o sistema produtivo 

vai requerendo lentamente a mão-de-obra técnica, de acordo com 

o seu desenvolvimento, visto que "cada novo estágio de divisão 

do trabalho determina, ao mesmo tempo, relações dos indivIduas 

entre sl, no tocante às coisas, instrumentos e produtos do tra 

balho".41 

40 

u 

MALASSIS, Louia - Educação e desenvolvimento rural, In: Y!-
da Rural e Mudança Social. Org. Szmnecsonyi, T. e Queda, 
O. Ed. Nacional, sâo Paulo, 1976, p. B5. 

MARX, K. e ENGELS, F.- As transformações históricas, in: 
Teorias da Eat~atificação Social (leituras de sociolo~~ 
Octâvio Ian"!, 2a. edição. são Paulo ,~ .. Companhia Edi tora 
Nacional, 1973. 

-
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A escola procura assim, a~ ustar a formação desse con-

tingente de mão-de-obra técnica, na proporção ou com pequena 

margem de reserva, para atender esr.a absorção direta pela agr! 

cultura e pelos órgãos governament~is que visam prestar servi-

ços aos agricultores. 

3.2.2 - Os condicionantes da demanda e absorção dos 

serviços técnicos pelo processo produtivo a

grlcola. 

, 
Da parte dos agricultores, é analisada inicialmente a 

demanda de serviços técnicos diretos expressa pela afirmação 

favorável à contratação de serviços dos técnicos em agropecua-

ria e desejo de integrá-Ioa de forma permanente no processo 

produtivo das fazendas. 

Paralel&nehte, analisa a absorção dos serviços técni-

008 que significa a efetivação do contrato de trabalho 

os agricultores e os técnicos em agropecuária. 

entre 

Foram estudados os seguintes fatores, tomados como v~ 

riávels independentes e ligados à demanda e absorção de servi

ços técnicos para as fazendas: 

a) Avaliação velas agricultores da mão-de-obra que 

utiliza na fazenda 

Refere-se ao julgamento dos agricultores sobre a in

fluência da mão-de-obra no funcionamento do processo produtivo 

das suas fazendas. Categorizou-se em: excelente, bom, regu-

lar e deficiente. 
.. 
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A análise estatlstica não comprovou haver associação 

entre a avaliação feita pelos agricultores da atuação da rnao

-de-obra de suas fazendas e a demanda pelos serviços técnicos 

diretos, conforme se observa na Tabela 3.19 do Anexo 2. 

Parece que a valorização dada por alguns agricultores 

à tecnologia e à execução d as práticas denominadas modernas -

com o incentivo dos órgãos de assistência técnica e do treina-

menta da mão-de-obra rural, ultimamente intensificado pela 

-CEPLAC/EMARC, em busca do aperfeiçoamento na execuçao dessas 

práticas agrícolas -- tem sobrepuj ado uma visão mais econômica 

-administrativa por parte dos agricultores. Mantém-se, no en-

tanto, a dificuldade de organizar em termos empresariais as fa 

zendas e desvia-se a atenção desses agricultores em pretender 

o recrutamento da mão-de-obra técnica que possivelmente atua-

ria mais no planejamento e controle interno das fazendas. 

b) Avaliação pelos agricultores dos resultados das 

inovações tecnoló~icas 

Considera-se o julgamento dos agricultores sobre o re 

sultado, principalmente na produção e produtividade, decorren

te da introdução, na fazenda, de uma tecnologia denominada mo

derna, em geral recomendada pelos órgãos governamentais de as 

sistência ao agricultor. Categorizou-se esse julgamento em: 

excelente, bom, regular e deficiente. 

Estatisticamente não foi comprovada a existência de 

associação entre a avaliação feita pelos agricultores com reI a 

ção aos resultados das inovações tecnológ icas introduzidas nas 

fazendas e a demanda de serviços técnicos por esses mesmos a-



87 

grlcultores. Houve uma tendência da maioria avaliar os resul

tados entre bom e excelente. A freqdência dos que nao deman-

dam os serviços técnicos e avaliaram os resultados das inova

çoes como bons -- ao que se daria maior confiabilidade no cál 

culo também foi muito baixa, conforme a Tabela 3 . 20 do Ane 

xo 2. 

Como foi comentado na análise da variável anterior,e-

xiste uma elevada satisfação dos agricultores para com os re

sultados das inovações tecnológicas introduzidas nas fazendas. 

Isso tem sido obtido, em grande parte, com a mão-de-obra rural 

dirigida pelo administrador tradicional -- o que parece nao 

dar muita margem para a procura do técnico em agropecuária 00-

mo participante do processo produtivo nas fazendas, aliado a 

ãutros fatores qu •• e~ão indicados. 

c) Tempo dedicado ao trabalho agrlcola 

Esta variável refere-se ao tempo que os indivIduos 

têm trabalhado como agricultores. Foi categorizada em 5 a la 

anos, mais de 10 a 20: mais de 20 a 30; e mais de 30 anos. 

Estatisticamente, verificou-se que não há relação si~ 

nificativa entre o tempo como agricultor e a demanda de servi

ços técnicos, conforme a Tabela 3.21 do Anexo 2. 

d) Práticas agrlcolas realizada s na fazenda 

Foram consideradas aquelas práticas agrícolas de 

maior constância nos programas de assi s tência técnica, levados 
-, 

aos agricultores pela CEPLAC, tais corno: adubação, calagem,co~ , 

bate às pragas, controle quImico de doenças, poda, implantação 
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-e renovaçao de cacauais. 

Verificou- se que 86,6% dos agricultores, produzindo en 

tre 12 e 50 mil arrobas de cacau e única faixa contratadora de 

mão-de-obra técnica, realizam anualmente 5 e mais práticas agr! 

colas em suas fazendas. 

A relação entre o nwnero de práticas agrlcolas realiza 

das e a absorção de serviços técnicos diretos pelos agriculto

res estatisticamente foi baixa e poderá ser devido ao acaso,con 

forme mostra a Tabela 3.22 do Anexo 2. 

Essas práticas agrlcolas têm sido bastante divulgadas 

e orientadas quanto à execução pelos técnicos da CEPLAC, além 

dos treinamentos levados diretamente aos trabalhadores rurais 

nas fazendas, o que provavelmente não justifique para o agricu! 

tor a contratação de um técnico com vistas a sua orientação. 

e} Trabalhadores empregados na fazenda 

A pesquisa n~stra que há uma relação direta entre o nQ 

mero médio de trabalhadores permanentes na fazenda e a produçÃo 

ahual d~ cacau, na proporção de 6 homens para cada 1.000 arro

bas de cacau seco produzidas. 

A análise estatlstica apresenta uma associação entre o 

-numero de trabalhadores nas fazendas e a absorção de serviços 

técnicos diretos pelos agricultores, conforme mostra a Tabela 

3.23 do Anexo 2. 

Verifica-se que esta relação está diretamente ligada 

ao volume ou à quantidade de cacau produzid-a, semelhante a Tabe 

• la 3.31 do Anexo 2. 
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f) participação em pro~ramas de treinamento técnico 

Considerou-se como "treinamento técnico" toda forma de 

orientação e atividades técnicas-educativas (encontros, reu-

niões, seminários, semana de fazendeiros) promovidos pela ~c 

Estatisticamente, nao houve relação s ignificativa en-

tre a demanda de serviços técnicos e os "trei namentos técnicos" 

ministrados aos agricultores, conforme a Tabela 3.24 do Anexo 

2. 

f provável que a CEPLAC não tenha incluldo nesses pro

gramas informações e/ou incentivos especIficos sobre as possib! 

lidades do emprego de técnicos em agropecuária nas fazendas. 

g) Conhecimento técnico-formal do agricultor 

Considerou-se como conhecimentp técnico- formal do agr! 

cultor, o nlvel de instrução formal conjugado com os treinamen 

tos técnicos-agrlcolas recebidos pelo agricultor . 

Estatisticamente, verificou-se que não há associação 

entre o conhecimento técnico-formal dos agricultores e a deman

da de serviços técnicos diretos. Porém , quanto à absorção des 

ses serviços evidenciou-se uma relação significativa com o co

nhecimento técnico-formal dos agricultores, conforme se vê na 

Tabela 3.25 do Anexo 2. 

Acredita-se que esta formação do agricultor esteja ta~ 

bém associada ao que se poderia denominar de "organização ernpr~ 

sarial" das fazendas, visto que, nos casos em que houve contra-
. , 

tação da mão-de-obra técnica, observou-se que a maioria dessas , 

fazendas estão incorporadas a empresas maiores com outras ativ! 
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dades ligadas aos centros urbanos tais como: empresas de eng~ 

nharia, de construções, exportadoras de cacau, madereiras e ou 

tras, geralmente pertencentes a grupos de empresários e dirigi 

das por pessoas com formação universitária. 

h) Avaliação pelos agricultores da assistência técni

ca recebida nas fazendas 

Considera-se o julgamento do agricultor sobre os efe! 

tos da assistência técnica que é dado pelos órgãos governamen

tais de assistência técnica orientando diretamente as técnicas 

de produção na fazenda. A categoria foi a seguinte: excelen~, 

boa, regular e deficiente. 
, 

A análise estatIstica mostra uma tendência à associa-

çÃo entre a avaliação feita pelos Agricultores da assistência 

técnica recebida e a démanda o absorção do serviços técnicol 

dlreto., conforme a ~abe14 3.26 do Ano~O 2. 

Conclui-se que os agricultore~ que julgam a assistê~ 

cia técnica entre regular e deficiente Isão os que mais "deman

dam" e "absorvem" a mão-de-obra técnica direta. 

1) Participação dos agricultores em associações e nos 
programas de créd1to rural 

Refere-se ã filiação dos agr1cultores às associações 

e entidades de classes existentes na região e ao uso do crédi

to rural pelos agricultores, tornando-se mutuários das entida-

des financiadoras da agricultura. 

Corno apenas 3,8% dos agricultoreg~não participam dos 

programas de crédito rural, considerou-se inexpressiva a vari! 

-
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ção dessa variável desconsiderando a sua influência na composi 

çao da variável independente, em termos estatlsticos. 

A tabulação cruzada da variável "número de associa-

ções de que os agricultores participam" com a demanda de servi 

Ç09 técnicos diretos pelos agricultores, não foi signJf t cativa 

estatisticamente, como mostra a Tabela 3.27 do Anexo 2. 

Apesar da filiação de 88,5% dos agricultores às asso-

clações de classes (sindicatos patronais, cooperativas), obser 

va-se que há apenas uma participação formal dos agricultores 

nessas agremiações; as discussões e decisões são tomadas, na 

maioria das vezes, pelos dirigentes sem qualquer 

maior doa associados. 42 
mobilização 

Isso talvez tenha limitado o preocupa-

-Ç088 em torno de problemas que afetam 

surgimento de 
I 

diretamente a organiza-

- - I çao da produçao e, dentre eles, as forças produtivas com a in-

clusão da mão-de-obra técnico-agrlcola. 

j) Faixa etária dos agricultores 

A média geral de idade dos agricultores entrevistados 

foi de 53 anos. 

Estatisticamente verifica-se que nao há relação entre 

a idade dos agricultores e a demanda de serviços técnicos. Po 

rim, em relação à absorção desses serviços obseL~a-se que há 

42 "Nos grupos formais, os modos de participação do indivIduo 
estão determinados por ele sem seu concurso M

• - MEISTER,Al 
bert. participação organizada e participação espontânea. -
Inst. de Estudos Sindicales, Sociales e ~ Coo~erativos. Co~ 
ción "Estudos de Prospection Sociales", Sér kLe ajComunales-; 
p. 26. 
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uma associação significutiva entre a idade do s agricultores e 

a absorção de serviços técnicos, conforme mostra a Tabela 3.28 

do Anexo 2. 

Nota-se que a demanda é uma variável que pc ' 'c ';er "a~ 

sumida sem compromisso", tornando-se distante da ab!; .,n; "-o que 

é uma medida concreta do emprego da mão-de-obra técnica. 

1) Previsão pelos agricultores dos salários para os 

técnicos 

Interrogados sobre qual deveria ser o salár Jo inicial 

para os técnicos em agropecuária trabalharem nas faz~ndas, den 

tro das categorias: menos de 5 mil cruzeiros; mais de 10 a 15 

mil cruzeiros; mais de 15 a 25 mil cruzeiros e mais de 25 mil 

cruzeiros mensais, 87,5% dos agricultores indicaram a faixa s~ 

larial entre 5 e 1S mil cruzeiros, sendo que 46,8% ficaram en-

tre 5 e 10 mil. 

, -
A análise estatlstica no entanto, nao comprovou exi~ 

tir associação entre o salário previsto pelos agricultores pa-

ra os técnicos e a demanda e absorção de serviços técnicos p~ 

los agricultores, conforme mostra a Tabela 3.29 do Anexo 2. 

Segundo os dados da pesquisa, os agricultores estão 

pagando um salário médio de 4 mil cruzeiros mensais aos adminis 

tradores atuais de suas fazendas, independentes do volume de 

produção; isto parece explicar a tendência de uma oferta sala 

rial não muito distanciada desse mesmo nlvel para os técnicos 

em agropecuária, em oposição ao que estes últimos pretenderiam 
.' 

ganhar, conforme se observou anteriormente . 
• 
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m) Areas cultivadas nas f ~ zendas 

Refere-se ao somatório das áreas cultivadas nas fazen 

das, incluindo todas as explorações agrlcolas existentes e Cate 

gorizou-se em: fazendas com áreas cultivadas entre 50 e 200 

hectares; mais de 200 a 400 hectares; mais de 400 a 800 hecta-

res e acima de 800 hectares. 

Analisada estatisticamente, nao foi comprovada a asso 

ciação entre as áreas cultivadas e a absorção de serviços téc-

nicos diretos pelos agricultores, conforme mostra a Tabela 3.30 
I 

do Anexo 2. 

Notou-ae que a "área cultivada" é pouco utilizada pe

los agricultores, com referência ao tamanho e volume dos negó

cios no cultivo do cacau, provavelmente, pela variação que exi~ 

te na produtividade, ou seja: na relação entre a produção e a 

unidade de área sobre a qual se obtém esta produção. 

-Verificou-se que a area total das fazendas estudadas 

é de 42.383 hectares e que as áreas ocupadas com plantações 91 

raro em torno de 75,0% das áreas totais das fazendas, segundo 

declarações dos agricultores. 

n) Quantidade de cacau produzida pelos agricultores 

Expressa em arrobas de cacau seco, tem sido a mais 9~ 

neralizada forma de dimensionar o potencial econômico, tanto a 

nlvel de fazendas quanto à caracterização de áreas, zonas, di! 

tritos e municlpios da região cacaueira. 

E:.J ta t is t icarnen te ver lf iCQU-S e que . "há uem"a,-_"a"s"s"oe;c=i"a"ç"ã",o 

entre a quantidade de produção de cacau e a demanda e absorção 
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de serviços técnicos diretos pelos agricultores, conforme se 

observa na Tabela 3.31 do Anexo 2. 

Dentre os agricultores entrevistados, consta t ou- sc que 

houve apenas absorção desses serviços, por agricultores pro

prietários de fazendas com produções entre 12 e 50 mil arrobas 

de cacau por ano, representando 38,5% do total dos lnterroga-

. dos. 

Com relação aos agricultores, a análise mostrou que 

nao há uma associação entre a maioria das variáveis independe~ 

tes e as variáveis dependentes (demanda e absorção), à exceçao 

das variáveis "quantidade de cacau produzida", "número de tra-

balhadores empregados" (conseqüente) , "idade dos agricultores" 

(esta última em relação somente à absorção). 

Isso vem favorecer a segunda hipótese que coloca o v2 

lume de produção como preferencial na demanda e absorção r de 

serviços técnicos diretos. Nas fazendas com maior capacidade 

de produção e com um elevado número de trabalhadores, tende a 

existir maior compleXidade no processo administrativo da prod~ 

çao e na repercussão econômica das decisões. Isto poderá pro

vocar uma divisão de trabalho no sentido "vertical", com a en

trada dos técnicos no processo produtivo . 

Mesmo assim, a maioria dos agricultores continua pre

ferindo receber a orientação dada pelos técnicos como funcion~ 

rios da CEPLAC do que contratar esses serviços diretamente • 
. , 

Por ~utro lado, parece que não é muito clara para os 

agricultores a contribuição que os técnicos poderiam oferecer 
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para o aumento da produtividade, capaz de justificar as preteE 

sões salariais desses técnicos. 

Deste forma , tem-se a impressão de ~ue , em uns ca-

sos, a co ntratação de técnicos se justificaria mais op. la in

fluência de fatores não-econômiCOS, dentre eles, o l H IS umO oons 

plcuo de serviços técnicos. 

. ' 
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COMENTARIOS FINAIS 

Como se observa, este estudo a rigor nao afe 'c;, re-

sultados e respostas concretos e imediatos para soluo t lnf1r pro 

blemas e indicar novos comportamentos ou programaçoes t.'J área 

do ensino agrIcola. No entanto, abre-se a posslbilid.· lc de se 

aprofundar os conhecimentos, à respeito da problemátlc~ educa

cional e ocupacional na área rural estudada, a partir do manu

seio de certas informações e dados aqui apreendidos. 

Desta forma, poderiam ser lançadas as seguintes ques 

tães, à guisa de conclusão. 

A - O cacau é um dos antigos produtos de exportação 

e tradicional "gerador de divisas" para o paIs; daI o interes-

se governamental em atender as solicitações dos agricultores 

para amenizar as crises que periodicamente afetam esse produ

to. Talvez seja isto um dos principais fatores que levam os 

programas governamentais (CEPLAC) a valo~izar tanto os eleme~ 

- I _ 
tos que favorecem a obtençao de maior produçao e produtividade · 

do cacau. 

B A valorização da cacauicultura, em detrimento de 

outros tipos de cultivos, tem contribuldo para a dependência da 

região cacaueira de outros centros produtores de bens de cons~ 

mo primária. 

c - Existe uma tendência geral de evolução do tamanho 

da propriedade cacaueira no sentido de agregação da 
.' 

pequena 

propriedade para a grande ocupação da terra, formando aconj un 
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tos" ou grupos separados de peC']uenas e médias propriedade s pe!, 

tencentes a um pequeno numero de fazendeiros. Esse crt?~~c imen

to por extensão, ou ampliação de domínio, tem pt'ejudi , lG·\ a ln 

tensificação da produção agrlcola l determinando uma b .. lxa pro 

dutlvidade média dos cacauais, apesar do aumento da produção 

global dos agricultores, individualmente. 

D - A análise de diversas variáveis creditadas como 

capazes de influenciar na predisposição dos técnicos em agro-

pecuária em oferecerem os seus serviços diretamente - fazen-as 

das, mostram que , na maioria dos casos, inexiste a l igação en 
tre essas variáveis e a oferta de serviços pelos técnicos . Há 

uma fa lta de aspiração do técnico pela alternativa de trabalho 

na fazenda . Isso certamente está ligado ao modo de 

na lavoura cacaueira (estágio de desenvo~vlmento das 

produção 

forças 

produtivas e relações de produção) em contraste com outras aI 

ter nativas de ocupação para os técnicos • 

• 
E - Os téonicos em agropecuária 'estariam sendo prepa-

rados para o segmento do mercado de trabalho do setor público 

ou terciário da região cacauelra . 

F - O processo produtivo do cacau depende essencial

mente do const ituinte mão-de-obra, como força produtiva , tendo 

em vista que os instrumentos de trabalho são l imitados e rudi 

mentares . 

G - A div i são do trabalho no processo produtivo do C! 

cau é d i ferente da divisão manufatureira (industrial) do trab! 

lho, visto que essa última requer wn escalão Jntermediárlo (ad-

m1 nlstradores , capatazes , ctc .) altamente espeCializado e remune-
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-rado, enquanto que na cacauicultura , nao havendo complexidade 

no processo produtivo , õt mão-de-obra pode'_ ser "homogênea", e 

nivelada por baixo, em termos de especialização e de remunera 

çao. 

11 - O sistema produtivo cacaueiro vai requerendo len 

tamente a mão-de-obra técnico-agrlcola, de acordo com o desen

volvimento das suas forças produtivas. Da! encontrar-se a 

mão-de-obra técnica absorvida em pequena quantidade apenas nas 

fazendas com produções acima de 12 mil arrobas de cacau por 

ano e, ainda mais, vinculadas a empresas urbanas. 

I A Escola Agrlcola procura assim ajustar, quantit~ 

tivamente, a formação do contingente de mão-de-obra técnica -a 

absorção dos técnicos pelo mercado de trabalho (órgãos governª 

mentais e fazendas) mesmo tendo condições de oferecer uma edu 

cação mais geral e para maior número de alunos. A Escola se 

programa rigidamente pelas indicações do mercado de trabalho 

(não plánàjado) e pasgo às ve20S, il " Ef'et.nar" em operações O!, 

pecIficas em lugar de "formar" o indivIduo. 

J - A pesquisa mostra que as produções de cacau entre 

3 e 50 mil arrobas, nos municlpios estudados, estão em poder 

de apenas 350 proprietários. Pode-se ter uma idéia de que o 

potencial de empregadores da mão-de-obra técnica é bem limita-

do em relação à capacidade de se formar técnicos. 

L - As inovações tecnológicas têm dado resultados sa

tisfatórios aos agricultores, em grande parte, com a utiliza

ção da mão-de-obra tradicional, dirigida por homens de "senso 
.' 

comum ti, ou po&suidores apenas de experiências no trabalho. Por 
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sua vez, os agentes de assistênc ia técnica induzem os agricul

tores a se sentirem satisfeitos com a modernização que lhes é 

transmitida. t provável que isso se torne desfavorável a ab

sorção de mão-de-obra técnica pelas fazendas. 

M - o agricultor preferiria manter, na fazenda, um 

administrador dotado apenas de experiência no trabalho, em lu 

gar do técnico em agropecuária, devido a: 

contentar-se, o administrador, mais facilmente com 

baixo salário: 

• estar o administrador mais adaptado às condições am 

bientais da fazenda; 

• ser o administrador mais "fiel" e merecedor da oon-

fiança do agricultor; 

o administrador provocaria menos "problemas" e "de,! 

pesas" com as propostas de modernização; 

• não haver conhecimento e certeza por parte do agri-

cultor sobre o diferencial de rentabilidade da fa-

zenda quando esta é comandada por técnico ou pelo 

administrador tradlcional~ 

N - A mentalidade empresarial do setor agrícola / 

área estudada/ não teria absorvido um grau de modernização 

paz de admitir que o processo produtivo também exige uma 

-de-obra técnica formalmente qualificada. 

na 

ca-

-mao-

o - A população tradicional trabalhadora na cacauicul 

tura teria um conhecimento "pratico"ou saber não-cientifico,. Bufic!, 

entemente adequado ao processo produtivo que ~ faz dispensar 
-, 

ou rejeitar a ,absorção da mão-de-obra técni'ca para as fazendas~ 



REsuME 

Cc 11 ... aiI cherche à analyser et à COI"I n :. i:e ' .::I r e la 

ltOl .... \ l stdl, l entre certaines caracteristiqL.. ~ .I,.:il , iO mi -

que~ ~ .. l ...:ul ti " . e 1 1 es des techniciens en agricul ture et élevage 

L t c"'! l lt.!s des "'griculteurs, en prennant en cons id,n.:ltt o ll la 

dyndUliljue occupa tionelle de la main-de-oeuvre t t:.' c hn1\jUe et l' org!, 

nization de la production agricole du cacao. 

Plus exactement naus voulons connaitre: 

a) Les caracteristiques socio-economiques de la région 

étudiée, mettant en relief certaines transformations avec l' oh 

jectif de définir las forms d'organizatidn de la production et 

les résullats de l'action, gorvenarnentale em faveur de ce produit 

agricole prédominant. 

b) Identifier les facteurs socio-economique et cultu~s 

plus importants des techniciens en agriculture et élevage 

pIes de modifier l'offre de la main-de- oeuvre tecnhniques 

deirectement dans l'agriculture. 

cap,! 

util1sée 

c) Identifier les principaux facteurs socio-economiques 

et culturels liés aux agriculteurs, capablea de ehanger l a deman 

de et l'absortion de la main~de.oeuvre technique. 

La zone rurale étudiée est locallzée au sud-est de 1 I 

Etat de Bahia et eomprend les munlcipalités de ILH~US, ITABUNA, 

CAMACÃ, ITAJUIPE et URUÇUCA et represent 35% des plantations to 

tales du cacao dans l'Etat de Bahia. La dynamique éconornique de 

cette région a commencé pendant la seconde moitié du XIXême sie 

ele, en conséquence des migrations internes du Nort-Est Brésilien 

et l'entrée des étra ngers, en quete des nouvelles terres pour 

l'agriculture et élevage. Au début il y a eu une prédQ~inance des 

cultures de subsistance destinêes à la consommation des populatl 

ons localas ou que s'y instalaient. Dês 1890 il é t ai t déja un 
• 

produit d'exportation provenant de cette région sud-est de Bahia 



qui a été connue un peu phE tar d c onune "La Région du Cacao". 

La production d .1 cacao a é t.é toujours rna rquée par 

une extrême ins tab i lité due aux facteurs natureIs (innondation~ 

ou séc here ssesl e t aux technologies utilisêes dans le processus 

l' roductif, auss i b i eh que par la dépendance du marché interna

tional. Aux rnome nts de crise de la production, llattention des 

gouvernements étalt atirée par les faits suivants: la totalit n 

de la population était dire cte ou indirectement. dépendan te du 

cacaOi la fragilité du cacao dans les periodes de crise;le cacao 

represente 

lité de la 

4% dans la 

une partlcipation r e lative importante dans la tota

rece tte des exportations brésiliennes, (au tour de 

décenie 1965-1974). 

Ce tte recherche de nature theorique et empirique 

sur l'emploi de la main d ' oeuvre technique dans la zone de cul
ture du cacao a montré qu ' il n'y ã paa Oe relation entre les 
caracteristiques diverses liées aux techniciene et aux agricul

teurs ave c la prée dlsposition de ces techniciens pour offrir 

leurs . services dans les fermes et la demande el l'absortion de 

cette main-d'ouvre par les agriculteurs. 

En conclusion, nous avens vérifié qulil y a une 

faible asplratlon à llemploi de la part des techniciens pour I' 

alternative de trava!l dans les fermes à cõté dlune résistance 

ou indifférance de la part des agriculteurs pour empleyer cette 

main-d-oeuvre dans le processus de production du cacao . Nous 

croyons que parmis d ' autres facteurs nous devons souligner I' 

influence de l'êtat de dêveloppement des forces productives et 

des relations de productioncomme éléments d ' explications du 

processus occupationel de la main-d-oeuvre technique 

de cette région de culture du cacao. 

agricole 



ANEXO 1 

Referente à oferta de serviços 

técnicos diretos para as fazendas 

-, 

.'llI.TIIU 
" .l'lmAr.AO 1E"nL.,. ...... 
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'l'abela 3.1.a - Relação entre Oferta de Serviços 'récnicos e 

Importância Concedida às Condições Salariai s , 

n a Decisão pelo Emprego Direto - Teste Rolmo 

gorov-Smirnov 

Inportância 
das oondiçôes 

salariais 

5 

3 

2 

1 

O 

N 

<3 

f l 

21 

3 

O 

O 

O 

1 

25 

D (máximo) = 0 , 66 

OFERTA 

fal 

21 

24 

24 

24 

24 

25 

DE SE RVIÇOS T€CNICOS 

}3 < 3 

f 2 fa
2 Pl 

16 16 0,84 

2 18 0,96 

O 18 0,96 

O 18 0,96 

1 19 0,96 

1 20 1,00 

20 

x 2
= 0,16 - não significativo (df=2, p=O,OSl 

-
,3 D 

P2 

a,80 0,04 

0,90 0,06 

0,90 0,06 

0,90 0,06 

0,95 0,01 

1,00 O 

Tabela 3.1 . b - Relação entre Oferta de Serviços récnicos e 

Importância Concedida às Condições Salariais, 

na Decisão pelo Emprego Direto - Correlação 

phi 

Importância 
das Condições Oferta de Serviços Teéniccs 

Salariais 
< 3 } 3 

5 21 16 37 

< 5 4 4 8 
.' 

E 25 20 45 

phi = 0,52 - nao significativo (X 2 
= 0 ,1 2 , df = 1, P = 0,05) 
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Tabela 3.2.a - Relação entre Oferta de Serviço<.., T .. ::: c n i ) e 

Importãncj a Con cedi da às Co ndiçoes de .1 .ita

ção , na De cisão pe l o Emprego Di r eto - rorrelê 

çao phi. 

Importânc ia 
das Condiçoes 

de Habi t .ll:ão 

Ofert a de S .... -rviços T.~cnicc!:> 

< 3 " 3 

5 1 2 '1 

< 5 8 14 

25 20 45 

phi = 0,17 - nao significativo (X 2 = 1,30, df= 1 , p= 0 , 05). 

Para efeito de maior comprovação , aplicou-se um outro tipo de 

teste que mostra a mesma conclusão do anterior. 

Tabela 3.2.b - Relação entre Oferta de Serviços Técnicos e 

Importância Concebida às Condições de Habita 

ção, na Decisão pelo Emprego Direto - CorreIa 

ção Kolmogorov-Srnjrnov. 

Inportância Oferta de Se rviços 'l'écni cos das COndições 
de Habitação < 3 ;'3 <3 >.. 3 D 

f 1 fa 1 f 2 fa 2 Pl P2 

5 19 19 12 12 0,76 0 ,60 0,16 

4 3 22 5 17 0,88 0,85 0,03 

3 1 23 1 18 0,92 0,90 0,02 

2 1 24 O 18 0,96 0,90 0,06 

1 1 25 O 18 1,00 0,90 0,10 

O O 25 2 20 1,00 1,00 O 

N 25 20 

D (máximo) = 0,16 . , 
X2,. 1,14 - não,significattvo (df:::l'2, p = 0,05) 
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Tabela 3.3.a - Relação entre Oferta 1e Serviços Técnicos e 

Satisfação na Ocupaçã~ atual - correlação phi . 

Satisfaçªo na Oferta de Serviços Técnicos 
Ocupaçao O 

Atual < 3 ~3 

6timo 6 7 13 

Bom/ 
Regular 19 13 32 

E 25 20 45 

phi = 0,12 - nao significativo (X 2= 0 ,1 48, df=l, p= 0,05) . 

Tabela 3.3.b - Relação entre Oferta de Serviços 'l'écnicos E" 

Satisfação na Ocupação atual - T~ste Kolmo

gorov- Sm1rnov. 

Satisfaç~ OFllRl'A (E SERVIço; 
na OCupaçao 

Atual < 3 } 3 < 3 ~ 3 
O 

f 1 
f81 f

l 
[a

1 P
1 P2 

OUro 6 6 7 7 0,24 0,35 0,11 

Bom 15 21 9 16 0,84 0,80 0,04 

Je9Ular 4 2, 4 20 1 , 00 1 , 00 O 

Ruim O 25 O 20 1,00 1,00 O 

N 25 20 

O (mãxino) = 0,11 

x2
= 0,54 - não significativo (df= 2, P = 0,05) . .> 



Tabela 3.4.a - Relação entre a Oferta de Serviços Técnicos e 
Opinião sobre a Convivência Permanente com 
'J'rabalhadores - Correlação phi. 

Opinião Oferta de Serviços Têmicos 

< 3 ~3 

Agradável 16 11 27 

Não Agradável* 9 9 18 

" 25 20 45 L 

* "monótona", "insuportável", "não tem idéia" 

phi == -0 , 09 não significativo (X2 
= 0,3645, df= 1, p=0,05) 

Tabela 3 . 4.b - Relação entre Oferta de Serviços Técnicos e 

Opinião sobre a Convivência Permanente cf Tra 

balhadores - Teste Kolmogorov - Smirnov . 

Convivêncin Oferta de Serviços l'écnicos 
com 

Trabalhador(!Q <3 ~ 3 < 3 ~ 3 O 

f 1 fa1 f 2 fa 2 P1 P2 

Agradá""l 16 16 11 11 0 , 64 0 , 55 0,09 

Não tem idéia 2 18 3 14 0,72 0 , 70 0,02 

M.::nÕtona 6 24 6 20 0,96 1,00 0 ,04 

Insuportá""l 1 25 O 20 1 ,00 1,00 O 

N 25 O 20 

O (máx1Jro) ~ 0 , 09 
2 não significativo (dr- 1, p=O ,05) X = 0 , 36 - -, 
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Tabela 3.5 - Relação Entre Oferta de Serviços Técnicos e Es

do Civil dos Técnico s - correlação phi . 

Estado Oferta de Se rviços Técnico s 
Civil I 

< 3 >- J 

Casado 16 1 2 2" 

Solte iro 9 8 1, 

r 25 20 4 5 

phi = 0,04 -- nao significativo (X 2 = 0,072, 
df = 1, P = 0,05) 

Tabela 3.6.a - Relação entre a Oferta de Serviços Técnicos e 

Perspectiva da Falta de Apoio dos Agriculto

res ã Tecnologia Moderna - Teste de Kolmagorov 

-Smirnov 

Proprietário Oferta de Serviços Técnicos 

não dá < 3 >, 3 < 3 ~ 3 D Apoio 

f 1 fal f 2 fa 2 Pl P 2 

5 3 3 3 3 0,12 0,15 0,03 

4 5 8 4 7 0,32 0,35 0,03 

3 12 19 5 12 0,76 0,60 0,16 

2 J 22 3 15 0,88 0,75 0,13 

1 2 24 J 18 0,9 6 0,90 0,06 

O 1 25 2 20 1,00 1,00 O 

N 25 20 
.' 

O
2 

(máximo) ·'0,16 
(df X = 1,14 - não significativo = 2, P =- 0,05) 
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'l'abela 3.6 . b - Relação En t re a Ofert a de Serviço s e a Perspe,2. 

tiva da Fa lta d e Apoio do s Agric ultores à 'fec 

nologia. f.1oderna - Co r r elação phi. 

Pr( t ietário oferta d e Serv. 'l'écnj cos 
n';IO dá r. Al)oio < 3 >- 3 

3 3 1 9 12 31 

< 3 6 8 14 

r. 25 20 45 

phi = - 0,17 - não significativo 
df "1, P = 0,05) . 

2 (X = 1,30, 

Tabela 3.7 - Relação Entre Oferta de Serviços Técnicos e a 

ocupação dos Pais dos Técnicos - Correlação phi 

ocupação Oferta de Serv.Técnicos 
do pai 

< 3 ';. 3 

Agricultura 9 10 19 

Outras 16 10 26 

r. 25 20. 45 

-phi = 0,14 nao significativo 

(X 2 = 0 , 882, df = 1, p = 0,05 

.' 
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'fabela 3 . 8 - Helaçãe En c"'e o ~eJ!l-:>C p Experiência dos Técni-

cos Depois "te Fr=rnado~ C" a Oferta de 

Técnicos Dl.reto .!:. 

Serviços 

'fempo Oferta de Serv . Técnico s 
de E 

Formado < 3 > , 3 

5 - 10 anos 10 5 1 5 

2 - 5 anos 10 5 1 5 

O - 2 anos 5 10 15 

E 25 20 45 

-nao significativo (df= 2, p= 0 , 05) 

'l'abel a 3 . 9 - Relação Entre Ofer ta de Serviços Técnicos e Sa

lár ios Pretendidos pelos Técni cos - corr e l ação 

ph1 

Sal ário Ofert a de Ser v . Técnic os 

Pr e t endido r. 
< 3 ... 3 

> 25 . 000 8 7 1 5 

~ 25 . 000 17 13 30 

E 25 20 45 

ph1 = 0,032 não significativo (X 2 = 0,0461 , 
df ~ 1, P = 0,05). 
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'j'abcla 3.10 - COmp<lrilçaO cntn~ os dois grupos de técnicos -
que atribuíram "maior" e "menor " valorização 
à s ati vidades "costumes e interesses " em re 
lação 5 variável oferta de serviços técnI 
cos direLos 

GrulJO 
"alto " 

;. 3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

n = 20 1 

Nota 
média 

(costumes) 

3,7 
3,4 
0 , 5 
3 ,2 
1 ,7 
2,9 
3,6 
3 ,1 
3 , 9 
4,3 
3,1 
3,8 
3,2 
3 , 4 
2 , 0 
2 , 6 
1,6 
2,3 
3 , 9 
3 , 3 

NQ de 

ordem 

3,5 
27 , 5 

1 
20 
35 
11, 5 
32 
16 
40 
45 

16 
38 
20 
27,5 

5 .5 
9 
3 
7 

40 
23 , 5 

.:; 4~1,O 
' 2 

"baixo" 

< 3) 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 8 
19 
20 
2 1 
22 
2 3 
24 
25 

2:5 

Nota 
média 

(costumes) 

1,6 
4,1 
2,9 
3,5 
3,1 
3,3 
2,0 
3,7 
4,1 
2 , 7 
3,3 
4,2 
3 ,1 
3,4 
3,7 
3,4 
3,7 
3,9 
3,1 
3,5 
3 , 2 
2 , 4 
, 6 
3,0 
3,3 

NQ de 

ordem 

3 
42,5 
11 , 5 
30,5 
16 
23 , 5 

5 , 5 
35 
42,5 
10 
23,5 
44 
16 
27,5 
35 
27,5 
35 
40 
16 
30,5 
20 

8 
3 

13 
23,5 

582 , 5 

U (Mann- Whitneyl = 28~ ; ~ = 0 ,8 9 (coÁriy; do para o número de 
"empatc E") - ~ao s igni f icativo, p = 0,05 
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'I'Llue la 3 .11 - Re laçclO -:,, "'>;r'; ' .... r t -:;r Ser-,iç<; :::, Técnicos e 

InstibJiç::>es c:,.:,)"::e-3 i1dor?S de tecn icos - Corre 

lilç.1p riu. . 

Tnstituições Oferta de Serviços 1'écnicos 

e mpregadoras < 3 > 3 

CEPLAC 25 15 40 

Fazendas O 5 5 

l: 25 20 45 

ph i 
2 . 

= 0 , 3953 s ignificativo (X = 7,03, df=l, p= 0,05) 

'('abela 3.12.a- Relação entre Oferta de Serviços récnicos e 

Importância concedida a assistência ruédico

hospitalar, na decisão pelo emprego direto

teste Kolmogorov-Smirnov 

lJTt:lOrtância 
da Assistência 

Médico 
Hospitalar 

Oferta de Serviços Técnicos 

< 3 >- 3 < 3 

5 18 18 12 12 0 , 72 0 , 60 

4 2 20 1 13 o,ao 0,65 

3 4 24 5 18 0,96 0,90 

2 o 24 o 18 0,96 0,90 

1 o 24 o 18 0 , 96 0,90 

o 1 25 2 20 1,00 1,00 

N 25 20 

D(máximo) = 0,1 5 
2 X = 0, 9999 - nao sig ni fica ti v ~ ( df~2 . 0=0 ,05) 

o 

0 , 12 

0 , 15 

0 , 06 

0 , 06 

0,06 

o 



'j'abela 3.12.b- Relação ent ~ of( 

importânciG cone c uu 
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'" :;;erviços "..:.écnicos e 

ass i s tência médico-hos 

pitalar, na dec:~~o ?~~O emprego direto - Cor 

relação phi. 

Importância Oferta de Serviços 'l'écnicos 
da Assistência r. 
f.€dicx>-lbspitalar < 3 >- 3 

5 18 12 30 

< 5 7 8 15 

r. 25 20 45 

phi = -0,13 - nao significativo (X 2= 0,72, df=l, p=0 , 05) 

Tabela 3.13.a- Relação e ntre oferta de serviços técnicos e 

a importância concedida à possibilidade de es 

tudar , na decisão pelo emprego direto - teste 

Kolmogorov-Smirnov 

Irrportãnciada Oferta de Serviços Técnicos 
Possibilidare O de Estudar < 3 ~. 3 < 3 ~3 

f1 
fa1 f 2 fa2 Pl P2 

5 15 15 8 8 0,60 0,40 0 , 20 

4 3 18 4 12 0 , 72 0 , 60 0,12 

3 3 21 4 16 0,84 0,80 0,04 

2 1 22 G 16 0,88 0 , 80 0,08 

1 3 25 1 17 1,00 0,85 0,15 

° ° 25 3 20 1,00 1,00 ° 
N 25 20 

O (máxirro) = 0,20 

x2= 1,78 - não signi f i cat ivo idf= 2 . p=O ,05l 
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Tabe l a 3 . 13.b- Relação e,tre ofer~~ d~ serviços técnicos e 

a importâ~cia concedida à possibilidade de es 

tudar, na decisão pelo emp rego direto - cor 

relação phi. 

Importância da 
Possibilidade 

de Estudar 

5 

< 5 

Oferta de Serviços Técnicos 

< 3 

15 8 23 

10 12 22 

25 20 45 

phi = -0 , 20 nao S!gnificativo(X2 = 1,8, dí=l , p=O,OS) 

Tabela 3.14 . a- Relação entre oferta de serviços e a importâ~ 

eia concedida à proximidade da famí lia, na d~ 

cisão pelo emprego direto - teste Kolmogorov

Smlrnov 

Itrportância tia Oferta de Serviços Técnicos 
Proximidade 

da Família < 3 ~3 < 3 ~3 O 

f 1 fa1 f 2 fa 2 Pl P 2 

5 6 6 4 4 0,24 0 , 20 0 ,04 

4 5 11 3 7 0 , 44 0,35 0,09 

3 8 19 8 15 0,76 0,75 0,01 

2 1 20 1 16 0,80 0,80 0,00 

1 4 24 1 17 0 , 96 0 , 85 0 ,11 

O 1 25 3 20 1 , 00 1 , 00 0,00 

N 25 20 

D (máxino) = 0 , 11 

x2
= 0 , 54 - não significativo (df= 2, p= 0,05) 



Tabela 3.14.b- Relação e,'tre Q":e!'t.~ ~e serviço~ técnicos e 

importãnc ' a co~ ~ed~.c a ?roxi mi-!ade da famí 

lia, na deci sã~ ~e lo emprego di reto. 

Importância da Oferta de Se ' viços Técnicos 
Proximidade ---------------------------------------

da Família < 3 '" 3 

11 7 18 

14 13 27 

25 20 45 

phi = 0,09 - nao significativo (X 2
= 0 , 3645, df=l, p= 0,05) . 

Tabela 3.15.a- Relação e ntre oferta de serviços técnicos e a 

importância concedida à estabilidade no empr~ 

go, na de cisão pelo emprego direto - teste Kol 

mogorov -Smirnov 

Importância. Oferta de Serviços Técnicos 
da EstabilidacE 

no Emprego < 3 ~ ] < ] ~ ] 
O 

fI fa 1 f 2 fa 2 Pl P2 

5 18 18 13 13 0,72 0,65 0,07 

4 3 21 3 16 0,84 0,80 0,04 

3 2 23 3 19 0,92 0,95 0 , 03 

2 O 23 O 19 0,92 0,95 0,03 

1 1 24 O 19 0,96 0,95 0,01 

O 1 25 1 20 1,00 1,00 O 

N 25 20 

O (máximo) = 0,07 
2 X = 0,22- não s ignifica tivo (df=2, p =O,05l 
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Tabela 3.1S. b- Relaç ãc -: erviç-.: ~ --:.écnicos e 

Importância da 

,.; s tabL~ da de no empr~ 

go, na dC- ~ '3ão !:. 10 .;.Inpr~90 d i r eto - Correl~ 

çao phi. 

Oferta de Serviços Técnicos 
Estabilidade ---------------------------------------
no Emprego < 3 ~ 3 

5 18 13 31 

< 5 7 7 14 

25 20 45 

phi = -0,07 nao significativo (X 2
= 0,2205, df=l, p=O,OS) 

Tabela 3 . 16 . a-Relação entre oferta de serviços técnicos e a 

importância concedida ao convívio com colegas, 

na decisão pelo emprego direto - teste Kolmo

gorov-Smirnov 

Inportância Oferta de Serviços Técnicos 
à:> o::nvívio 
o::m Cblegas < 3 >.. 3 < 3 >.. 3 D 

f 1 fa1 f 2 fa 2 Pl P2 

5 6 6 1 1 0,24 0,05 0 , 19 

4 8 14 7 8 0,56 0,40 0,15 

3 3 17 4 12 0,68 0,60 0,08 

2 4 21 5 17 0,84 0 , 85 0,01 

1 3 24 ° 17 0,96 0 ,85 0,11 

° 1 25 , 20 1,00 1,00 ° 
N 25 20 

D (máximo) = 0,19 

x2= 1,604 3 - não significativo (df=2, p=0,05) 
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Tabela 3 . 16.b- Relação ent~e ofe~te de serviços técnicos e 

importânc i ~ concedida ao convívio com col egas, 

na decisã~ pe lo emprego direto-correlação phi. 

Importância 
do convívio 
com Colegas 

Oferta de Serviços Técnicos 

< 3 >,- 3 

> 4 14 B 

< 4 11 12 

25 20 

phl= - 0,16 nao significativo (X 2= 1,152, df=! , 

22 

23 

45 

p= 0,05) 

Tabela 3.17.a- Relação entre oferta de serviços técnicos e a 

importância concedida à proximidade da cidade , 

na decisão pelo emprego direto - teste Kolmo 

gorov-Smirnov 

Importância da Ofe r ta de Serviços Técnicos 
Proximidade 

O da Cidade < 3 >,-3 < 3 :,.3 

fI fal f 2 fa 2 Pl P 2 
5 6 6 3 3 0 , 24 0 ,15 0, 09 

4 6 12 · 5 B 0 , 48 0,40 0 , 08 

3 B 20 6 14 0 , 80 0,70 O, la 

2 o 20 2 16 0,80 0 , 80 0,00 

1 4 24 1 17 0,96 0 , 85 0,11 

o 1 25 3 20 1,00 1,00 o 

N 25 20 

o (máximo) = 0,11 
2 -X = 0,54 nao significativo (df=2 , p= 0,05) 
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Tabela 3.17.b- Relação cn E' ',;:':0;.0. j ~rviç~s c.écnicos e 

importânc .' co;, - 'lh.:-· ..,. p.coximid-'i.de da cidade, 

na decisão peJ. r :!;'-,p~E' ,o direto-c ::> rrelação phi. 

Importância da Oferta de Serviços Técnicos 
Proximidade 
da Cidade < 3 '> 3 

4 12 8 20 

4 13 12 25 

E 25 20 45 

phi= -0,08 nao significativo (X 2
= 0,288 , df=l, p=O,05) 

Tabela 3.18.a- Relação entre oferta de serviços técnicos e a 

importância concedida à posição social,ou st! 

tus, na decisão pelo emprego direto - teste 

Kolmogorov - Smirnov 

Importância Oferta de Serviços Técnicos 
Posição D 
Social < 3 '> 3 < 3 '> 3 

f 1 fa1 f 2 fa 2 P1 P 2 

5 6 6 3 3 0,24 0 ,1 5 0 , 09 

4 3 9 2 5 0,36 0,25 0,11 

3 5 14 5 10 0 , 56 0,50 0 , 06 

2 7 21 2 12 0 , 84 0 , 60 0,24 

1 3 24 5 17 0,96 0,85 0,11 

O 1 25 3 20 1,00 1,00 O 

N 25 20 

D (máximo) = 0,24 

x 2= 2 , 56 - não ,significativo (df=2, p =O, 05) 



Tabela 3.l8.b- Relaçdo 

importân~. 

tus, na r1c ~ 

ção phi. 

Importância Oferta -1e Se 
da posição 

Social < 3 

>,.3 14 

< 3 11 

E 25 

---
viços 

lH 

':'V. ço~ ":Ácnicos e 
~ição :;cial,ou sta 

~(".'. ~go dir "-;! to - correIa 

Técnicos 

'> 3 

10 24 

10 21 

20 45 

phi = -0 , 06 nao significativo (X 2= 0,162, df=l , p= 0 , 05). 



A N E X O , . 

Referente à demanda e à absorção de serviços 

técnicos diretos para as fazendas 
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Tabela 3 .19 .~ R:::.l", a..J e. ;!"€ .. ·,~o:",~".;ão ;:e .'la pelos agr.! 

cul t .... res ,..:.. ma'_ ""'-')ota de suas fazendas 

e de,anda de se-viços técni cos diretos. 

AVali,1.ção DEMANDA DE SERVIÇOS 'rr '''N ." do 
E Indo-de-obra Não Sim 

Excelente/Bom 
8 11 - 19---

(0,42) P 1 
----- 24 15 

I ';Iu lar/Def.:! (0,61) p 2 
ciente - --.-

E 32 26 

x 2
= 1,87 nao significativo, df= 1, Q = 0,05 

Z para di ferença entre pl e p2 := - 1,36 
não significativo, df = 0,05 

'. 
~~ 

Tabela 3.20 - Relação entre a avaliação feita pelos 

agricultores do resultado de inovações 

tecnológicas nas fazendas e a demnda 

de serviços técnicos. 

Avaliação do DEMANDA DE SERVIÇOS TECNICOS 
resultado E 

de inovações Não Sim 

Excelente 4 6 10 

Bom 23 (O,72)p 1 17 (0,65)p 2 40 

Regular 5 3 8 

Deficiente O O O 

E 32 26 58 

D rráxi.m:J CKol.m::>gorov - SmirxJIv, a:uparação da distribuição 
de avaliação 00 grup:> que dena.."'l.da e no ~ que não deTan
da) = 0,105 X2 (X)~spondente = 0,6326, nao significati\.o, 
df = 2, Cl= 0,05 

- -Z pela diferença entre p l e p2 = e ,57, não significativo, 
df = 56,00, Cl unicaudal. 
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Tabela 3.21 - Relaçãc entre tempo como agricultor e deman 

da de serviços técnicos . 

Tempo como DEMANDA DE SERVIÇOS TeCNICOS 
Agricultor L 

Não Sim 

Mais de 30 
anos 19 11 30 

Menos de 30 9 10 19 
a 20 anos 

Menos de 20 10 9 19 a 10 anos 

Menos de 10 7 3 10 
a 5 anos 

L 45 33 78 

- D máximo (Kolmogorv-Sminov, comparaçao das distribui 
ções de tempo do agricultor no grupo que não demandã 
e no grupo que demanda) = 0,05 

- X2 correspondente = 0,62, não significativo, 
df=2 , a=O,OS. 



Tabela 3.22 - Relaç ia en~;o:'e o " u:rf> - Q de práti c as 

reali zadas nas .a:: ", ze ndas e a absor

ção de servi ços '..:,§cnicos . 

Número de ~ 00 SERVIÇXlS Tl'X:NIO 
Pr5LicoH 

Não Sim .- -
5 e m lis práticas 21 5 :-!6 

(a) 

3 e 11 práticas 4 ° 4 
(b) 

r 25 5 30 

Absorção - tbi : 0,1754 (X
2 

: 0 ,92, não significati\O, 
d~ : 1, a : 0,05) 
X para (a) X (b) suponcb ao acaso freqtlên
eias iguais 2 fe = 11,56 sigrtificativo, 
df = 1,p < 0,01 . 

Tabela 3.23 - Relação entre o numero médio de tra

balhadores rurais por fazenda e a 

absorção de serviços técnicos diretos. 

Niirero nédio de ABOOIÇiio 00 SERVIÇXlS Tl'X:Nla:JS 
trabalhacbres r 
E2r fazenda Não Sim 

200 25 5 30 
92 (0,83) 121 

40 48 ° 48 
23 (1,00) ,,2 

r 73 5 78 

:. 20 

Absorção - tbi : 0,33, significativo (X2: 8 , 49, df: 1 p < 0,01) 

Z para diferença entre pl e p2 : - 2,02, significa
tivo, df = 76, P = 0,05 , cnicatdal. 
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Tabela 3.24 - Relação entre "treinamento técnico" e demanda 

de serviços técnicos. 

Treinamento Demanda de Serv.Técnlcos 

Não Sim 
. r 

Realizou 31 25 56 Treinamento 

Não realizou 14 8 22 
treinamento 

r 45 33 78 

x2 
E 0,445 

Não significativo, df ~ 1, a = 0,05 

Tabela 3.25 - Relação entre o conhecimento técnico formal dos 

agricultores e (1) demanda de serviços técnicos: 

(2) absorção de serviços técnicos. 

Nlvel de Demanda 
Instrução E 

Não Sim 

Absorção 

Não Sim 

Superior 17 16 33 7 5 12 

Médio 13 10 23 
18 O 18 

Primário 15 7 22 

r 45 33 78 25 5 30 

Demanda - x 2 
= 1,522 

Não significativo, df = 2, p = 0,05 
- 2 -Absorçao - X = 6,25 (com correçao de Yates) 

Significativo, p< 0,02, df = 1 

- phi = 0,5477 2 
Significativo (X = 9,075, df = 1; p < 0,01). 
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Tabela 3.26 - Relação entre avaliação feita pelos a9rtculto

res da assistência técnica recebida IH·1 r1. S suas 

fazendas e (1) demanda de serviços t écrd cos 

(2) absorção de serviços técnicos . 

Avalia'ião da 
Ass. Tecnica 

Excelente/boa 

Regular/defie. 

Demanda 

Não Sim 

18 8 · 
(0,69)pl 

14 18 . 
(0,44)p2 

32 26 

Absorção 
E 

Não Sim 

26 4 2 6 

32 12 3 15 

58 16 5 21 

Demanda - phi = - 0,2548, não significativo (X 2= 3,76 
df = 1, P = 0,05; significativo para p= 0,010). 

Absorção - phi = 0,14, não significativo (X2 
= 0,4116, 

df = 1, P = 0,05). 

Tabela 3.27 - Relação entre participação dos agricultores em 
associações e demanda de serviços técnicos di
retos. 

N9 de Associação 
de que Agricul
tor participa 

Duas e mais 

Uma e nenhuma 

1,35 

Demanda de 

Não 

28 
(0,52) pl 

14 
(0,67) p2 

42 

Serv. Técnicos 

Sim 

26 

7 

33 

Nao significativo, df = 1, a = 0,05 

Z para diferença entre pl e p2 ' = - 1,17 

54 

21 

75 

Não significativo, df = 73, a = 0,05, unicaudal 
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Tabela 3.la - Idade dos agricultores (anos); média, desvio- pa-

drão , erro padrão da média e t para diferenç a 

e ntre médi a s I nos grupos que demandam, não deman 
-dam s erviços técnicos, absorvem, 

serviç os técnico s e total. 

nao absorvem 

tndices 

Média 

Desvio 
padrão 

Erro pa
drão da 
média 

t 

'rodos 
Agric. 
(N = 7 6) 

53,1316 

13,3858 

1,55 

Agric·CJue 
demandam 
scrv.téc . 
(N = 32) 

52,375 

12,6089 

2 , 26 

n,43* 

~~ric.CJue Agric . que 
nao deman absorvem 
dam serv: serv.téc. 
téc.(N=44) (N = 5) 

53,6818 46 , 6 

13,4996 14 , 2070 

2,06 7 ,1 0 

Agric.<]ue 
n/abs orvem 
serv.téc. 
(N = 71) 

53,6548 

13 , 1884 

1,58 

2, 1 2*· 

* Demanda - nao significativo para df = 74, a = 0 , 05, unlcaudal 

** Absorção - significativo para df = 74, a = 0 , 05 , unicaudal . 

'l'ahela 3 . 29 - Re l ação entre salários previstos pelos agrlcul tQ 

res para os técnicos e (1) demanda de serviços 

técnicos; (2) absorção de serviços técnicos di

retos . 

Salário Demanda de serv . téc. Absorção de servo téc. 
previsto 

Nao Sim E Nao Sim 

Mais de 10.000 20 14 34 13 3 16 
a 25.000 (0,59)pl (a) 

menos de 12 18 30 9 2 11 
10 . 000 a 5.000 (0 , 40 l p2 

E 32 32 64 22 5 27 

Demanda - phi = - 0,19 , não · significativo (X 2= 2 , 3 1, df= 1, 
p = 0,05). Z para diferença entre pl e p2= 1,52 

Não signlficati~o , df = 62 , p= O,O~ , unicauda1. 
Absorção - phi r 0,007, nao significativo (X = 0,001 3, df= 1 

p = 0,05) Não significativo, d f = 1 , p = 0 , 05. 



'rabela 3.30 - Relação entre area c °ltivada nas fazendas e 

absorção de serviç o s ~écnlcos. 

. . 

Area cu ltivada Absorção L 
Não Sim 

Mais de 400 ha 18 3 21 
(a) 

Menos de 400 ha 7 2 9 
(b) 

25 5 30 

. 24 

Absorção - phi = - 0,10, não s ignificativo (X 2 
= 0,3 

df = 1, p = 0,05) 

- x 2 para (a) x (b) (supondo ao acaso) fre
qOências iguais - fel = 4, 8 4 significati
vo , df = 1, P = 0,05. 

Tabela 3.31 - Relação entre quantidade de produção e (I) 

demandá de serviço s técnicos; (2) absorção 

de serviços técnicos diretos . 

Quant. Demanda Serv . Téc . r Absorção Serv . Téc . 
produção Não Sim Não Sim 

Mais de 13 17 30 25 5 
12.000 arrob . (O,43) p1 (0,57) (O,83)p1 

Menos de 32 16 48 48 O 
12.000 arrobo (O,66)p2 (0,36) (1. 00) p2 

r 

Demanda 

45 33 78 73 5 

- phi = 0 , 23 , significat.ivo (X
2 = 4,13, df = 1. 

p = 0,05 

Z para diferença entre pl e p2 = - 2,02 
Significativo , df = 76, P = 0,05, unicaudal. 

Absorção - phi = 0,33, significativo (X 2 = 8 , 49, df = 1, 
P < 0,01) 

Z para diferença entre pl e p2 = - 2,98 
Significativo, df = 76, P = 0 , 05, unicaudal. 

30 

48 

78 



l\NEXO 3 

Questionário para 'récnico em Agropecuária 



IDENTIFICI\(,ÃO 00 INFORMANTE 

1. Profissão. 

2. l.ocal de na scirnen to ----------- --
3. Idade 

4. Estado Civil 

5. Local da residência atua~ 

6. Local da residência antes do curso técnico 

7. Ocupação do Pai 

8. Ocupação da Mãe 

l'ORMAÇÃO E OCUPAÇÃO 00 INFORMANTE 

9. Onde fez o Curso Técnico? 

la. Ano de conclusão do Curso Técnico 

11. Instituição em que trabalha 

12. Local de trabalho 

13. Via de acesso ã sede loca.l do' trabalho 

14. Continua a estudar? 

15. Estuda o que? 

1 6 . Exerce outrüs atividades ligadas a profissão além . 

da ocupaçã o principal? 

17. Que atividade (5) 

18. Durante o curso técn1co planejava trabalhar logo 

apÓs o término do curso? 
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19. ComO acho u a conc l u .:.Jo de <l Ul:. \.veria trabalhar ao 

terminar o curso tê '~l co? 

20. Qual a profissão de sua preferência? 

21. Como se sente pro fi s slonillmento na OCUpilÇ . oi "" _u·.1 

22. Faça um circulo em torno de um dos números crescentés 

de 1 a 5 indicando a sua preferência pelas afirmati

vas seguintes (o número 1 indica menor preferência e 

o numero 5 indica maior preferência); sao funções do 

técnico em agropecuária, principalmente: 

1. Explorar por conta própria uma proprie 
dade agricola •.•.•.•.•.•.••.••.••••. -:-.. 1 2 3 4 5 

2. Ocupar um posto de trabalho do governo 
na agricultura •.•••.•••.•••••.•.••.•••• 1 2 3 4 5 

3. Empregar-se numa propriedade a9rlcl~a 
particular .•••.•.•••.•.•.••••..•..••.•. 1 2 3 4 5 

4. Entrar p~ra a Universidade e continuar 
a formaçao •.•••••.•.•••.•..•••••.••.. • • 1 2 3 4 5 

5. Outras ........ 12345 

........ 1 2 345 
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23. Faça um circulo em torno dos numeras crescente~ de 1 a 5 

indicando a sua preferência pelas condições seguintes: 

Se você fosse convidado para trabalhar diretamente numa 

propriedade agrlcola o que seria mais importante para 

sua decisão em aceitar: 

1. Condições salariais ...................... 1 2 3 4 5 

2. Condições de habitação •.•••••.•.••.•...... 1 2 3 4 5 

3. Assistência médico-hospitalar .....•....... 123 4 5 

4. Possibilidade de estudar ................... 1 2 3 4 5 

5. Proximidade da cidade ••.••.••.•.....••.••. 1 2 3 4 5 

6. ConvIvia com colegas ..... . ....... . ........ 1 2 3 4 5 

7. Posição social ou status .•........•...•... 1 2 3 4 5 

8. Proximidade da familia .......••••••••••••. 1 2 3 4 5 

9. Estabilidade no emprego ................... 1 2 3 4 5 

10. Desejo de novas experiências profissionais. 1 2 3 4 5 

11. Outr,as condições 

12. " • 

13. " •• 

____________________ 0 •• ••••• 

--------------------0 . ..... . 
____________________ 0 ••••••• 

12345 

12345 

12345 

24. Ao seu ver, o entendimento entre o técnico em agropecuá

ria e o fazendeiro, no caso do técnico ser contratado pa 
ra trabalhar na propriedade agrlcola, será um: 

1. Entendimento perfeito 

2. Entendimento pouco problemático 

3. Não tem idéia sobre lsso 

4. Entendimento muito problemático 

5. Entendimento imposslvel 

o 
O 
D 
O 
O 
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L'l . Sobre a convivênc i a perroa nen tt: r!.O t.écnlco como os traba 

balhadores rurais, l' lo r a ndo na ,-.,roprledade agrícola, o 

q u e VQce a cha c omo -seria para o técnico depoi s d e long o 

t empo: 

26. 

27. 

L Ag r a dável a convivência O 
2. Mo nó "L .u d a co nvivênci a O 
3. Não tem idéia s obre 1sso O 
4. Enfadonha a convivência O 
5. Insuportável a convive!Ocla O 
Que salário mensal inicial deveria o técnico em agrope-

cuária ganhar para trabalhar diretamente numa propried!! 

de ou empresa agrícola particular: 

L Até 5 mil cruzeiros O 
2. Mais de 5 mil cruzeiro s até 10 mil cruzeiros O 
3. Mais de 10 mil cruzeiros até 15 mil cruzeiros O 
4. Mais de 15 mil cruzeiros até 25 mil cruzeiros O 
5. Mais de 25 mil cruzeiros até 40 mil cruzeiros O 
6 . Mais de 40 mil cruzeiros O 
Em relação à disponibilidade de recursos materiais para 

o técnico desenvolver a moderna tecnologia na proprieda 

de agr!cola, de uma maneira geral, na sua região de tr! 

balho, aplica-se alguma das alternativas abaixo: (assi

nale os números de 1 a 5 dando a sua opinião). 

1. O proprietário estaria sempre disposto a 

of erecer recursos .• • ••. . • . • . • . . ••• •. • •.• • 1 2 3 4 5 

2. Seria preciso algum esforço do técnico 

para conseguir os recursos ••.. . ..••.. .. . . 1 2 3 4 5 

3. Geralmente há grande resistência do pro 

prietário em oferecer os recursos •••• .. • • . 12 345 

4. O proprietário em geral não dá apoio ne . -
cessário . • ••. • .•..•• . •. . • •••••.••• . ••• • .• • 1 2 3 4 5 

5. Outros ....... ... .. 12345 
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28. Sobre o grau de autonomia adm.!. .üst.rativa e técnica para 

o técnico em agropecuária que t: raba lha diretamente numa 

propriedade agrícola, no seu modo de ver, o que o faze~ 

deiro estaria mais a delegar ao técnico! 

1. Responsabilidades somente administrativas 

2. Responsabilidades somente técnicas 

3. Não tem idéi a sobre isso 

4. Responsabilidades administrativas e técnicas 

o 
O 
O 
O 

S. Hesponsabilidade total sobre o empreendimento O 

29. Você gostaria de permanecer mais algum tempo no local 

onde está trabalhando? \ 

5tH 

NÃO 

o 
O 

30. Para onde você gostaria de ser transferido? 

31. Indique algumas atividades práticas em que você já teve 

uma atuação direta na execução, sozinho ou acompanhado 

de alguém: 

1. Treinamento em práticas agricolas na 
Escola Técnica. 

2. participação em programas agrícolas 
orientados na Escola 

3. Treinamento em prá tica s a~~ícola s na 
Extensão 

4. Execução de práticas agr!c l~3 ensi 
nando trabalhador es 

5. Execução de prá ~cas a'lrr~ ).t as na fa 
zenda visando ~ p~cdu~ao 

6. Outras --"---
---_._--

--_._-------- - -

o 
O 
O 
O 
O 
O 
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cIrculo dos - de 1 .1 ca ~IJo 32. Faça um em torno numeres . 
a sua opinião; dentro do processo produtivo . -o , V,jc e 

considera mais adequado para a função do t é- c, 1 em 

agropecuária: 

1. Orientar práticas manuais ............. . l 3 4 5 

2. Executar práticas manuais ............... 3 4 5 

3 . Orientar práticas mecanizadas ........... 1 2 3 • 5 

4. Executar práticas mecanizadas ........... 1 2 3 4 5 

5. Orientar serviços administrativos ....... 1 2 3 4 5 

CONHECIMENTOS TEcNICOS E VALORES CULTURAIS 

33. ' Cite as áreas de estudo ou campos de especialização que 

mais lhe despertaram interesse durante o curso técnico: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

34. O que você acha hoje do programa da educação técnlca · of~ 

recido pela Escola Técnica em que você estudou, como for 

ma de preparar o jovem para exercer uma ocupaça~ técnica 
no meio rural? 

35. Você acha que a Escola Técnica Agrlcola deve ria mudar? 

SIMD 

NÃO O 
Se SIM, ~ que sentido? 
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36. Faça um c irculo em Jrno dos n"mero s crescente de laS 

indicando a sua pre! c rênc ia so~ re o que você acha mais 

gratificante: 

1. Caçar (animais, pássaros ) . . .......... .. . . 

2. Pescar (no rio, lago, mar) ........... . ..... . 

3. Ir à praia .................................. . 
4 • Diversões na faz enda (forrá, banho de 

r i a ) ..................................................... . 

5. Diversões na cidade (cinemas, bares, 
boites) .. . ............................................. .. 

6. Esportes (jogar, assistir, ou~ir) .. .. ....... 
7. Trabalhar .. . ......................................... .. 

8. Passear de carro .................................... 
9. Passear a cavalo ........ . ........................ 

10. Diversões em casa (TV, rádio, música, 

1 3 45 

1 2 34 5 

1 ) 4 5 

1 234 5 

1 2 3 4 5 

1 234 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

ler) ...................... . ............. .. ...................... 1 2 3 4 5 

37. Tendo em vista as principais características das organi

zaçoes empresariais da região cacaueira, como você consi 

dera a exploração do cacau atualmente nesta região: 

lo Uma atividade agrlcola tradicional O 
2. Uma atividade agrlcola com p equenas mudanças O 
3 • Não tem idéia sobre isso O 
4. Uma atividade agrlcola em modernização O 
5. Uma atividade agrlcola moderna O 
Justifique a sua indicação 
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38. Você acha as inovaç es tecno! ~~ I~es atualmente indicadas 

pelos Orgãos Oficj ;d 5 que apoj ."""l. a agropecuária regional 

são capazes de influir para: 

1. Modificar a produção agrIco l a 

2. Modificar a renda do agricultor 

3. Modificar a men talidade do agri-
cultor •• • .•.•.•...•.• ·•···•·••• . 

4. Modificar as condições de alimen 
tação, habitação, saúde e de lã 
zer do agricultor e de sua faml 
lia •.•.•••••.••••••..•.•••.••. :-

5. Modificar as condições de educa
ção do agricultor e de sua famI-
lia • •.•••.••••••• .•. •.. • •...•.• 

SIM O NÃoD 

SIMD NÃoD 

SIMO NÃoD 
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~'J. Você tem conhecime nt.c g e ral do~ )bjetivos e dos programas 

de trabô lho das Instl t uições qU{ servem de apoio a agri

cultura desta região, tais como: 

1. CEPI..AC ........... . .... ....... .. ~ .. ..... . 

2. SECRETARIA DA AGRICULTURA ............ 

3. INSTn"UTO DE CACAU ••••••••••••••••• 

4. GERFAB .................................... . 

5. EM.ATER-BA o ............... ... ........ . 

6. EMBRAPA .............................. . 

7. INCRA o ....................... . ........ .. 

8. SUDENE .................................... . 

9. BANCO DO ES1'ADO DA BAHIA S/A ••••••• 

10. BANCO DO NORDESTE S/A ••.•. •• ••.•••• 

SIMD 

SIMO 

SIMD 

SIMD 

SIMD 

SIMD 

SIMO 

SIMD 

SIMD 

SIM[I 

11. BANCO DO BRASIL S/A •••••••••••••••• SIM O 
12. OUTRO SIM O 

NÃO O 
NÃO O 
NÃO I I 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 

40. Você tem alguma informação sobre metas do setor agr!cola 

nos planos oficiais do governo? 

SIMO 

NÃO O 
Se SIM, quais , a nivel regional, estadual e nacional 



A N E X O 4 

Roteiro de Entrevista para o Agricultor 



Entrevistador : 

Data: 

IDENTIFICAÇKo DO INFORMANTE 

OI. Nome 

02. Idade 

03. Local da residência atual 

04. Local da residência anterior 

05. Nome da Fazenda 

06. Localização da fazenda 

07. Via de acesso 

Formação e ocupaçao do informante e da família' 

08. 

09. 

10. 

ll. 

Qual o último curso que freqOentou na e~cola 

Sabe ler 

Sabe escrever 

Já participou de treinamento, reunião ou outra 

de visando melhorar a agricultura? 

SIM O 
NÃO O 

136 

ativida-
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11. (continuação) Se sim, preencher: . 

ATIVIDADE LOCAL DURAÇiio DENOMln.~'~"~\' I .. 'tú C TNADOR 

- - . 

Treinamento 

Reunião - - -
Demonstracão 

Semi nária 
. 

Congresso . 

Semana 

19. Há quanto o informante possui a propriedade ______________ __ 

20. Desde quando trabalha, em agricultura 
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21. Quais as ocupaçoes r- po siçõ e s acupaçao 

te já exerceu n a ag t !- c'.lltura ~ :>ar quanto 

que o informaH

tempo ? 

OCUPAÇÃO ANOS PC SIÇÃO NA ()t:U l · l\~Ã\) ANOS 

Trabalhador nas Tr abalhador temporá 
práticas agrIco rio 
las jTrabalhador penna-

nente 

!Arrendatário 
tratista) 

(con-

~cupante (posseiro) 

Capataz Parceiro 

Administrador putros 

Gerente 

Proprietário 

22. Além da atividade agrlcola exerce ou tem exercido outra 

atividade ou trabalho? 

SIMO 

Nl(°D 
Se SIto1, qual? 

23. Em que atividade dedica maior parte do tempo? 

Na Agricultura 

Outras 

24. Que atividade lhe dá maior renda atual? 
Agricultura ________________ __ 

Atividade correlata à agricultura 

Outras (especificar) 



Estrutura da Produção 

25. Area da Fazenda (em hectare) 

a) CULTIVADA b) NÃO CULTIVADA c) TOTAL (a + b) 

26. Explorações existentes (áreas e produção anual) 

CULTIVO AREAS AREAS VOLUME VALOR 
PRODUZIDAS NOVAS PRODUÇÃO PRODUÇÃO 

Cacau 

Seringueira 

Dendê 

Banana 

Mandioca 

-

-

- anotar a existência de cultivos de subsistência -
hortaliças, frutas, cereais, etc . 
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27. Animais 

CRIAÇOES N9 P/CONSUMO p/ VENDA VALOR 
(C) (V) PRODUÇ)(O CABEÇAS 

Gado Corte 

Gado Leite 

SuInas 

Galináceos 

-

-

28. Práticas Agrlcolas utilizadas (responder: SIM ou N)(O) 

pRATICAS pCAU SERIN- DEND2 ~ECIIARIA 
GUElRA 

Combate Praq4s 

Controle Doenças 

Calaqem 

Adubação 

Poda 

Raleamento Sombr. 

Escoreamento 

Implantação 

Renovação 

Formação Pasto8 

Recuperação Pas~ 

Comb.Parasltos 
Animais 

• 

-



29. Desde quando realiza as qeguinte s práticas: 

Adubação 

Combate às Pragas 

Controle Doenças 

Calagem 

Implantação de Cacau 

Renovação de Cacau 

30. Começou a fazer essas práticas citadas, por: 

Iniciativa própria 

Influência de vizinhos 

Influência de Órgãos do Governo 

Influência de Administrador 

Outros 

31. A execuçao correta dessas práticas exige: 

Treinamento do trabalhador? 

SIM O 
NlIo O 

Se SIM, que tipo de treinamento? 
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MESES/ANOS 

• 

• 

• 
• 

• 



32. Estas práticas dão resultado econômico? 

SIM O 
NÃO O 

Se SIM, que resultados econômicos? 

33. Infraestrutura Predial 

TIPO QUANTIDADE 

Casa de Fermentação 

Cocho de Fennentação 

Barcaça 

Secador-Barcaça 

Secador a Gás 

Secador El étrico 

Armazém 

DepÓsito 

Casa do 'l'rabalhador 

Casa de Administrador 

Casa Sede 

Agua Encanada 

Escola 

Rede Elétrica 

Represa 

Cerca 

. 142 

QUALIDADE 

Observação do en-
trevistador sobre 
a qua l idade das 
instalações , in -
clusive a conser-
vaçao . 

. 



143 

34. Comercialização dos produtos 

PRODU1'O COMPRADOn LOCAL DE VENDA CONTRADO DE 
_"--yf'.!'JDA 

Cacau 

-

I 

35 . In sumos utilizados na fazenda 

'UPO DE MATERIAL LOCAL DE COMPRA TIPO DE TRANSPORIE 

I 

! 

36. Quais os insumos mais carso utilizados na fazenda? 

• 



37. Estes materiais dão r esultado econômicos? 

SIM O 
NÃO O 

Se SIM, quais os mais vantajosos? 

38. Mão-de-obra 

OCUPAÇÃO N9 TIPO DE REMUNEI~,çii C 

Serrador 

Carpinteiro 

Pedreiro(calcet.) 

Arreateiro 

T.Administração 

Gerente 

Administrador 

&npreqado Trecho 

Cabo de Turma 

Trabalhador Rural 

Quebrador de Cacau 

Tropeiro 

Barcaceiro 

Vaqueiro 

-

-

-

144 

VALOR DO 
SALÁRIO 
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39. Existe algum téc nico agrlcola trabalhando dir e tamente pa-

ra a fazenda? 

SIM 

NÃO 

o 
O 

40. Qual a ocupaçao especIfica do técnico agrlcola na f a zenda? 

(descrever) 

41. Como o informante considera o f uncionamento atual da sua 

fazenda, tendo em vista: 

Mão-de-obra 

Asslstencia técnica 

Resultados das inovações utilizadas 

42. O informante gostaria de contratar um técnico agr!cola p~ 

ra lhe ajudar na administração da fazenda? 

SIM O 
NÃO CI 

43. Quais os motivos que lhe impedem de contratar um Técnico 

Agrlcola? 

1. Salário ...................................... 
2. Despesas gerais ................... ............ 
3. Desconfiança no tecnico ••••..•••••••••••••••• 

4. Receio de mudar ............................... 
5. Dificuldade de encontrar o técnico desejado •• 

6. Não sente necessidade •••.•..••...•••••...•••• 

7. Outros 

o 
O 
O 
D 
D 
O 
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44. Que salário mensal inicial deveria o técnico agrícola ga

nhar numa fazenda? 

Até 5 mil cruzeiros ............................. o 
Mais d e 5 mil até 10 mil cruzeiro s .............. D 
Mais d e 10 11 até 15 mil cruzeiros · ............ O 
Mais de 15 mil até 25 mi cruzeiros · ............ O 
Mais de 25 mil até 40 mil cruzeiros · ........ .... O 
Mais de 40 mil cruzeiros ........................ O 

45. O informante mandou pessoal da fazenda fazer treinamento? 

SIM 

NÃo 
o 
O 

Se SIM, preencher o quadro abaixo. 

TIPO OCUPAÇÃO LOCAL 
TREINAMENTO PARTICIPANTE TREINAMENTO 

-

-
-
-
-
- . 

-

PATROCINADOR 
TREINTAMENTO 

46. O treinamento para trabalhadores é importante? 

SIM CI 
NÃO O 

Como os trabalhadores aprovei tam os ensinamentos obtidos 

nos treinamentos? 



47. O pagdmenta da "Fol l.), de Serviços" ê feito. 

- Unicamente em dinhe iro 

- Em dinhe iro e em me rcadorias 

- Somente em olercadorias 

o 
O 

CI 
48. Que tipo de c v ntrole de des pesas é fei to na fazenda? 

L Controle de gastos aom os materiais SIMO 

2. Controle dos gastos com mão-de-obra SIM O 
3. Controle da produç ão por roça SIM O 
4. Controle da produção total SIMO 

5. Análise dos custos parciais SIM I I 
6. Análise dos custos globais SIMO 

7. Cálculo do lucro lIquido anual SIM O 
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NÃo O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 
NÃO O 

49. Existem na fazenda , trabalhadores que possuem p l antios e 

criações para subsistência? 

50. 

Quantos trabalhadores ? 

Que tipo de exploração? 

SIM 

NJ\O 

" 

o 
O 

Sobre o contrato de trabalho do pessoal da fazenda, 

o tempo de serviço dos trabalhadores e quantos 5ao: 

L Trabalhadores com menos de 1 ano 

2. Trabalhadores com mais de 1 e até 2 anos 

3: Trabalhadores com mais de 2 e até 5 anos 

4. Trabalhadores com mais de 5 anos n~ fazenda 

qual 



• 
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51 . O i nformante participa o u e s ócio d e : 

I NSTITUI ÇÃO DENmIINAçJ\O LOCAL 

Cooperativa 

Sindi c a t o - " 
As s oclaçãd He llgiosa 

-
- -
-

52. As sina lar o nde o inf o rmante mantém contatos com técnicos 

das ins tituições o f i c iais: 

INSTITUIÇÕES NA FAZENDA NA INSTITUIÇÃO OUTROS 
LOCAIS 

CEPI.AC 
-

COOPERA'rIVA 

C.C.P.C. 

-
-
-

-

53. O info rman t e utiliza o s istema de crédito para aplicação 

na fazenda? SIM O 
N1(°D 

Se NÃO , po r que? 

Se SIM, quem financ ia (ba nco s , 
, 

particUlares , 
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ASPECTOS GERAIS 

54. O que o informante acredita ser mais importante para a 

agricultura? (Atribua valores de 1 a 5 anos , sendo 1 me

nos importante e 5 o mais importante). 

1. Tecnologia moderna •.••• ••.• .••••...•• ..• . ., 

2. Tempo favorável (cl ma ) • •••••••••. 4 ~" '" ••• 

3. Mão-da-Obra •• •••• •••••• • ..•••••• • .. ••••••••• 

4. Administração .................... .. ... .. ... . 
5. Preços para o produto •••••••.•.••••••••••..• 

55. O que o informante acha sobre a educação escolar ofereci
da na área de sua atividade agrlcola? 

56. Qual seria a ocupaçao que o informante desejaria para o 
seu filho mais velho? 

1. Seu substituto na administração da fazenda •••. 

2. Atividade comercial •..••••.••••.•••••••••••••• 

3. Técnico de nlvel média ............................. . 

4. Profissional de nlvel universitário ........... . 

. Agronomia O 
Direito O 

Medicina ·0 
Engenharia O 

o 
O 
O 
O 

outros __________________________________ __ 

57. O informante faz parte de algum partido polltico? 

SIM O 
NÃO tJ 



58. 

59. 
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O informante acompanha os acontecimentos polItic05 a n1-
vel: 

- Regional · ...... .. D 
- Estadual .... .. O · . 
- Nacional · .. ...... [J 
- Internacional .... O 

O que o j nformante acha da assisténcia d p .:oduto r dada 

pelos 6rgãos de apoio -a agricultura regional tais como: 

CEPLAC ____________________________________________ __ 

SECRETARIA DA AGRICULTURA ____________________________ __ 

INs·rrrUTO DE CACAU __________________________________ _ 

GERFAB ______________________________________________ _ 

SUDENE ____________________________________________ __ 

BANCO DO BRASIL ______________________________________ __ 

BANCO DO NORDESTE ____________________________________ __ 

OUTROS . .. . . . .. .... . ____________________________________ __ 

•••••••••••• 0 ____________________________________ __ 

.,8&. .. ' ..... 
fl1lWOACAo ~ 
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60. Se o informante fosse o Diretor Geral da CEPLAC procuraria 

dar maior apoio ."1 quem? 

1. Ao pequeno pr,dut o r ....... ... . 

2. f\o médio produtor .• ••••.•...•• 

3 . Ao grande produtor •••••.• • ••.• 

4. Não tem idéia sobre isso •• ..• . 

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR 

o 
O 
O 
O 
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