
25/01/12 NUNCA FOMOS MODERNOS

1/2www.zeeli.pro.br/old_site/Textos/Estadao1997/12.htm

NUNCA FOMOS MODERNOS

16-08-97

[Como escapar do debate infrutífero entre arautos do agribusiness e militantes do MST]

[Ações mais importantes não têm apelo publicitário, mas são as que ajudam a aumentar renda no campo]

 O debate público sobre o meio rural brasileiro tem sido marcado por um combate entre modernos e anti-

modernos.  Os primeiros são os arautos do agribusiness, incomodados com a “miopia” de uma sociedade

que parece ter sido seduzida pela bandeira da reforma agrária, justamente quando a tecnologia tende a tornar

a terra um mero “fetiche.” Os outros são os simpatizantes do MST, que pregam um retorno ao passado ao

pretenderem acabar com a “exclusão” distribuindo pequenos lotes a milhões de miseráveis que perambulam

sem destino pelo país. Quem assiste perplexo a essa disputa tende a subir no muro. Junta-se à maioria

silenciosa, formada pelos pós-modernos: os que sofrem com essa alternativa e vacilam entre a crença e a

dúvida na modernidade.

 Talvez a verdade não esteja em qualquer dessas três opções, mas numa quarta, antecipada pelo

antropólogo francês Bruno Latour: jamais fomos modernos. Pode ser que todos estejam fazendo as

perguntas erradas, parados diante de falsos impasses. Pelo menos é o que sugerem os primeiros resultados

de uma ampla pesquisa sobre os rumos do desenvolvimento rural brasileiro que está sendo realizada pelo

movimento sindical, numa iniciativa conjunta da CONTAG e da CUT. Em vez de um dilema entre

biotecnologia e roça de assentado, os relatórios regionais dessa pesquisa estão revelando dinâmicas que

tornam  tanto risível a pendenga entre os paladinos do agribusiness e a moçada do MST, quanto deplorável

o silêncio cético da intelectualidade.

 Para ter um primeiro contato com esses processos é bom pensar um pouco nos contrastes apresentados na

tabela.

 ESTRUTURA OCUPACIONAL DENTRO E FORA DA AGRICULTURA

 

 Na Agricultura Fora da Agricultura  

 Milhares % Milhares %

Empregadores 500 3 2.200 4

Empregados 4.700 26 36.000 71

Conta-própria 4.500 25 11.200 22

Não-remunerados 5.100 28 1.100 2

Auto-consumo 3.200 18 - -

OCUPADOS 18.000 100 50.500 100

     

Fonte: estimativas do autor, J.E.V.
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 Na indústria, comércio e serviços, a estrutura ocupacional é bem mais simples do que na agricultura. Fora

da agricultura, quase três quartos dos ocupados são empregados. O outro quarto trabalha por conta própria,

incluindo a ajuda não-remunerada de 1,1 milhão de familiares. Dentro da agricultura, apenas um quarto dos

ocupados trabalham por salário, sendo que uma parte o faz de forma apenas sazonal, para reforçar a renda

monetária obtida no sítio da família onde vivem a maior parte do ano. Ou seja, a maioria, formada por mais

de 10 milhões de ocupados, trabalha por conta própria. E ainda existe um terceiro subconjunto, formado por

3,2 milhões de pessoas, cujo trabalho se volta a uma sobrevivência sem renda monetária.

 O grande problema é que a queda do número de ocupados agrícolas vai continuar. Principalmente porque a

motomecanização e os agrotóxicos não vão parar de reduzir as necessidades de mão-de-obra da maior

parte das lavouras. Ao mesmo tempo, há fortes indicações de que a migração para cidades já é bem inferior

ao que foi nas últimas décadas. E é a combinação desses dois vetores que está tornando cada vez mais

significativa a população rural sem ocupação agrícola.

 Com esta rápida sinopse já dá para entender porque, nos estertores do século XX, tantos brasileiros

empenham-se na desesperada busca de um pedaço de chão que lhes garanta pelo menos o barraco e a

comida. É o que explica o firme crescimento das “invasões” (que, diga-se de passagem, poucas têm a ver

com o foco dos holofotes: o MST). E esse tipo de conflito fundiário é apenas uma parte das contradições

que estão determinando os rumos do desenvolvimento rural. As ações mais importantes não têm o apelo

publicitário que dá visibilidade do MST. Mas são as que mais estão contribuindo para a ampliação das

oportunidades de geração de renda no meio rural, desafio central de qualquer projeto de redução da

pobreza.

 Enquanto modernos, anti-modernos e pós-modernos pautam os meios de comunicação, uma imensa legião

de sindicalistas, ajudada por um punhado de ONGs, estão trabalhando em silêncio para mudar radicalmente

o ambiente educacional até agora oferecido às populações rurais; para reorientar os sistemas produtivos de

acordo com os desafios do próximo milênio; para levar o governo a desativar seus programas que provocam

expulsão prematura de trabalho, adotando outros que possam expandir e fortalecer a agricultura familiar;

para aumentar a resistência dos canavieiros à atitude ainda escravista de seus patrões; para encontrar novas

formas de ocupação rural não-agrícola; para assegurar que milhões de rurais obtenham seus direitos

previdenciários, etc.  Os verdadeiros protagonistas de novos padrões de desenvolvimento regional -

endógenos e promissores - estão envolvidos em uma pesquisa que já indica o quanto é verdadeira a tese de

Latour. Eles continuam desconhecidos exatamente porque jamais fomos modernos.


