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OPÇÃO PELA AGRICULTURA FAMILIAR

27-03-98

[Brasil hesita em abandonar sistema patronal que cada vez emprega menos e amplia mais a exclusão]

[Sociedade perceberá que um punhado de “reis” do gado não vale sua ineficiência distributiva]

As vantagens de uma estratégia de desenvolvimento rural que priorize a promoção da

agricultura familiar ainda não foram percebidas pela sociedade brasileira. E isto ocorre

em contexto no qual a forma de agricultura mais favorecida - a patronal - está

empregando cada vez menos trabalhadores, o que acarreta cada vez mais concentração

de  renda e exclusão social.

Em flagrante contraste, todas as nações consideradas desenvolvidas fizeram uma clara

opção pela agricultura familiar. A pioneira foi a Dinamarca, onde a virada política que

permitiu a expansão e consolidação da agricultura familiar começou ainda no final de

século 18. A última foi o Japão, onde essa virada só foi mesmo garantida pela forte

pressão exercida pelo Supremo Comando do Poder dos Aliados. E a mesma opção foi

feita em algumas nações semi-periféricas bem sucedidas, sejam elas “tigres,” como a

Coréia do Sul e Taiwan, sejam países ex-socialistas, como a China, ou até o caso mais

recente (e emblemático) da África do Sul.

Será possível imaginar que se trate de mera coincidência? Que os países que atingiram

os mais altos níveis educacionais, de esperança de vida, e de PIB real per capita

tenham todos optado por uma agricultura baseada no trabalho familiar, enquanto os

países com os mais baixos índices de desenvolvimento humano (IDH) continuam a

hesitar diante dela (ou  muitas vezes nem isso)?

Os estudiosos que se dedicaram a pesquisas comparativas encontraram fundamentos

econômicos, sociais e políticos para o fenômeno. A mais completa e profunda análise

da questão foi publicada na França há apenas alguns meses por Marcel Mazoyer e

Laurence Roudart, professores do Institut National Agronomique Paris-Grignon:

Histoire des Agricultures du Monde; Du Néolitique à la Crise Contemporaine (Ed.

Seuil, Paris: Novembro 1997). Nesse livro encontra-se a melhor interpretação disponível

sobre o contraste atual entre as agriculturas das nações desenvolvidas e

subdesenvolvidas.

Por exemplo: nas agriculturas dos países desenvolvidos, a dimensão mais favorável à

eficácia econômica de uma unidade de produção corresponde ao trabalho de uma

equipe que varia entre 3 e 7 trabalhadores, dizem Mazoyer & Roudart. E, mesmo assim,

os estabelecimentos tocados por um único trabalhador (a tempo completo ou parcial)

vêm se mostrando tão competitivos que seria muito arriscado prever o triunfo de
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unidades de maior dimensão.

É claro que a opção pela agricultura familiar como base de uma proposta de

desenvolvimento rural no Brasil de hoje não se baseia apenas na constatação de que

essa foi a forma que predominou em todas as agriculturas de países desenvolvidos.

Para saber porque o predomínio de grandes fazendas patronais que dispõem de uma

abundante e baratíssima força de trabalho é nocivo ao desenvolvimento é necessário

perceber seus efeitos nefastos na distribuição de renda.

Compare-se, por exemplo, economias latinoamericanas, como a brasileira ou a

mexicana, a economias semi-periféricas muito mais desenvolvidas, como as da Coréia

do Sul ou de Taiwan. O contraste começa a aparecer quando se examina o potencial de

consumo de suas respectivas populações rurais economicamente ativas. Nas economias

de tipo latinoamenricano, elas são majoritariamente formadas por peões (“sem terra” ou

sitiantes com renda abaixo do patamar de renovação) que trabalham para um punhado

de empregadores. Nas economias semi-periféricas de sucesso essas famílias de peões

não chegam a 3% dos ocupados no meio rural. Lá a grande maioria da população

agrícola está ocupada em sítios com renda igual ou superior ao patamar de renovação.

É claro que em países como a Coréia do Sul e Taiwan a demanda rural depende

essencialmente da renda corrente dos agricultores familiares, enquanto que no México

ou no Brasil ela depende basicamente do poder de compra de uma enorme massa de

peões. Como esses peões situam-se sempre nos mais baixos estratos de distribuição de

renda, seu poder de compra não chega a favorecer a ampliação do consumo de massa.

A evolução do poder de compra dos 20% mais pobres de populações latinoamericanas

tem oscilado pouco acima do nível atingido em meados do século, enquanto que o

consumo das camadas de altas rendas tem crescido de forma permanente. Nos países

semi-periféricos que conseguem se desenvolver ocorre exatamente o inverso. A

elevação da renda da maioria da população rural acompanha de perto a evolução da

renda média urbana, contribuindo, portanto, para a ampliação do consumo de massa.

 É inimaginável que a sociedade brasileira não venha a se dar conta do preço que está

pagando por acreditar no mito da maior eficiência da agricultura patronal. Um dia

acabará percebendo que a periclitante eficiência alocativa de um punhado de “reis” do

gado, da cana, do arroz, ou da soja, nem de longe compensa sua absurda ineficiência

distributiva.

 


