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EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

18-07-98

[Base para crescimento agrícola com redução da pobreza está presente em todas as regiões do país]

[Ampliar políticas como a do Pronaf é crucial para modernizar sem causar mais desemprego]

 

Ninguém ignora que o padrão de crescimento agrícola adotado pelo Brasil na década de

60 teve como principal subproduto a expulsão prematura de trabalho. Mas não tem

merecido a devida atenção o impacto dessa opção sobre mercado de trabalho urbano,

questão crucial para a consistência de qualquer agenda de desenvolvimento digna desse

nome. Poucos se dão conta de que a opção por um rápido processo de inovação na

indústria e nos serviços, sem piora das taxas de desemprego urbano, não é possível

sem a adoção de uma estratégia de desenvolvimento rural que dê preferência à expansão

e fortalecimento da agricultura familiar, em vez da promoção de “reis do gado”. A

manutenção do atual padrão agrário, apoiado numa agropecuária patronal há muito

incapaz de aumentar a oferta de trabalho, só não piorará as taxas de desemprego de

trabalhadores não-qualificados se a sociedade resolver travar o progresso tecnológico

nos demais setores.

 

Duas variáveis devem ser consideradas em qualquer tentativa de previsão sobre

emprego: as taxas de crescimento do PIB e a intensidade do progresso tecnológico. As

estimativas do IPEA, que estão no segundo volume de O Brasil na Virada do Milênio,

revelam uma elevada sensibilidade do mercado de trabalho brasileiro a essas duas

variáveis. Mostram sobretudo que a clivagem entre trabalhadores qualificados e não-

qualificados não poderá ser evitada. As projeções para 2005 indicam que a taxa de

desocupação dos qualificados não chegará a ser preocupante, podendo variar entre 2 e

5%. Todavia, no que se refere aos não-qualificados, a situação é bem diferente. Neste

caso, há um risco de desemprego próximo dos 10%. As projeções mostram que a taxa

de desocupação dos não-qualificados só poderá ser baixa na hipótese de um lento

processo de inovações. Se o progresso tecnológico for apenas médio, a taxa de

desocupação dos não-qualificados já ultrapassará a barreira dos 5%.

 

Os países que hoje fazem parte do primeiro mundo optaram por não frear o progresso

tecnológico e, por isso mesmo, adotaram no início deste século uma série de políticas

que permitiram a regulação do êxodo rural e, sobretudo, um certo monitoramento do
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processo de transformação de atividades exclusivamente agrícolas na chamada

“pluriatividade”, isto é, a simbiose familiar de ocupações agrícolas e não-agrícolas. Isto

quer dizer que não é apenas a necessidade de combater a pobreza rural que legitima as

ações que redistribuem riqueza e renda, como o programa de assentamentos e o Pronaf.

O que é importante perceber é que a ampliação e o aprofundamento dessas políticas

serão cruciais para que a economia brasileira possa ter rápida modernização sem que

isso traga ainda mais desemprego urbano.

 

O problema que se coloca, então, é saber se ainda pode ser uma alternativa viável e

realista o abandono do padrão agrícola em vigor, de expulsão prematura de trabalho,

em favor da expansão e fortalecimento da agricultura familiar. Os dados disponíveis

sugerem que sim. Indicam que a base para um crescimento agrícola com redução da

pobreza está presente em todas as regiões, mesmo que em situações muito diversas.

Apesar de numerosos no noroeste riograndense, no oeste catarinense e nos sudoeste e

oeste paranaenses, os agricultores familiares encontram nessas mesorregiões condições

de progresso material menos favoráveis do que as existentes no nordeste riograndense e

no Vale do Itajaí catarinense.

 

Apesar dos canaviais e laranjais do Sudeste terem asfixiado um grande número de

agricultores familiares, eles ainda mostram sinais de vida em muitas microrregiões

paulistas, inclusive no centro-norte formado pelas divisões de Campinas e Ribeirão

Preto. Continuam com muito fôlego na mancha formada pelo sul e partes do centro e

centro-oeste mineiros, o mesmo acontecendo no corredor produtivo capixaba

denominado “cinturão verde/turismo” e nas regiões serrana e centro-sul fluminenses.

 

Malgrado as imensas dificuldades prevalecentes no Nordeste, os agricultores familiares

continuam no páreo, principalmente nas regiões dos Agrestes, Serras do Ceará,

Subcosteiras e Hortigranjeiras. E, dada a recente ocupação dos imensos espaços

regionais do Centro-Oeste e do Norte, a precariedade de suas infra-estruturas e o

marasmo de seus serviços, as possibilidades de afirmação e consolidação dos

agricultores familiares parecem amplas, mas de avaliação e delimitação muito mais

difíceis.

Ou seja, os 34 anos de preferência pelo padrão de expulsão prematura de trabalho não

extinguiram a possibilidade de uma transição para o padrão redutor de pobreza, mesmo

que os estragos tenham sido imensos.  A maior incógnita passa a ser, então, como criar

condições propícias para essa transição em um contexto desfavorável, dominado pela
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inércia do modelo patronal. Essa incógnita será objeto do próximo artigo, que discutirá

as razões do vacilante respaldo aos programas de expansão e fortalecimento da

agricultura familiar.


