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O SUBSÍDIO AGRÍCOLA QUE INTERESSA

12-09-98

[Sentido histórico da opção pela agricultura familiar é incorporar família rural à classe média]

[Pluriatividade permite que todos os farmers tenham hoje renda superior a US$ 35 mil]

 

Desde meados do século passado, quando o Brasil optou por uma estratégia agrária

inversa à dos Estados Unidos, as elites rurais brasileiras tentam persuadir a sociedade

de que não faz sentido promover a agricultura familiar, pois o caminho do campo só

pode ser um: o da grande fazenda com assalariados. O vocabulário mudou, mas o

discurso continua exatamente o mesmo. Em 1828, quando faltava mão-de-obra, Nicolau

de Campos Vergueiro, brilhante tribuno dos grandes fazendeiros, assim se expressava:

“Chamar colonos para fazê-los proprietários a custas de grandes despesas é uma

prodigalidade ostentosa, que não compadece com o apuro de nossas finanças. Que se

acabe o quanto antes com a enorme despesa que se está fazendo com eles,

continuando-se o que parecer necessário para eles procurarem serviço.” Passados

170 anos, quando o que mais falta são oportunidades de ocupações geradoras de

renda, os discípulos do senador Vergueiro só alteram a prosopopéia: “Não adianta

querer insistir na sustentação de modelos de produção que não sejam capazes de

propiciar a melhor relação custo-qualidade possível. A não ser que se queira enterrar

significativo volume de recursos públicos na forma de subsídios.”

 

Nos Estados Unidos, onde as elites preferiram não acabar com a “enorme despesa” a

que se referia Vergueiro, e depois usaram com muita inteligência os tais “subsídios”, os

resultados podem ser avaliados pela comparação entre típicas localidades agrícolas,

como fez a geógrafa Anne Buttimer. Onde predominou a agricultura patronal há poucas

escolas, igrejas, clubes, associações, jornais, empresas e bancos. Nessas localidades,

as condições de moradia são precárias, quase não existe equipamentos de lazer e a

delinquência infanto-juvenil é alta, ao contrário do que ocorre onde predominou a

agricultura familiar. (ver figura)

 

Os dados resumidos na figura foram usados por Anne Buttimer para enfatizar a forte

correlação existente entre o predomínio da agricultura familiar e o que ela chama de

“vitalidade social”, a principal turbina do processo de desenvolvimento. Exatamente a

idéia que vem sendo mais enfatizada pelos economistas quando se referem ao “capital



25/01/12 O SUBSÍDIO AGRÍCOLA QUE INTERESSA

2/3www.zeeli.pro.br/old_site/textos/Estadao1998/38.htm

social”. Como explica o diretor do BID Bernardo Kliksberg em seu excelente livrinho

Repensando o Estado para o Desenvolvimento Social; Superando dogmas e

convencionalismos, (Ed.Cortez,1998):  “Considera-se que, junto com os capitais

‘tradicionais’ - o capital natural de uma sociedade, formado por sua dotação de

recursos naturais, e o capital construído, formado pelo que produziu (infra-estrutura,

capital comercial, capital financeiro, etc.) -, existem outras duas modalidades de

capital, que requerem uma análise mais detalhada: o capital humano e o capital

social. O primeiro refere-se à qualidade dos recursos humanos, e o segundo, com

elementos qualitativos, como valores partilhados, cultura, capacidades para agir

sinergicamente e produzir redes e acordos voltados para o interior da sociedade.

Analisando as causas do crescimento econômico, um estudo do Banco Mundial sobre

192 países concluiu que não menos de 64% do crescimento pode ser atribuído ao

capital humano e ao capital social.”

 

Na contra-corrente das pesquisas econômicas de fronteira que estão esmiuçando essas

formas de acumulação de capital até agora não avaliadas adequadamente, os intelectuais

orgânicos do patronato agrícola brasileiro tentam desqualificar a promoção da

agricultura familiar dizendo que nos países ricos ela depende de bilhões de dólares

transferidos anualmente pelos consumidores e contribuintes. A verdade é que os

agricultores familiares dos países desenvolvidos estão agora dispensando os subsídios

que as sociedades mais democráticas do planeta decidiram lhes atribuir nos últimos 65

anos. E o fazem porque já não dependem tanto dos riscos de suas atividades primárias.

 

A pluriatividade permite que todos os farmers americanos tenham hoje renda familiar

superior a 35 mil dólares, independentemente do volume de suas vendas agrícolas. Isto

é, todos conseguem renda familiar equivalente ou superior à renda familiar média

nacional, sendo que no passado a renda da esmagadora maioria das famílias de

agricultores era sistematicamente bem inferior à renda familiar média do país. Agora

fazem parte da imensa classe média americana. Esse foi o grande sentido histórico da

opção preferencial pela agricultura familiar, que nos EUA foi selada em 1862, na maioria

dos países da Europa Ocidental entre a década de 1870 e a Ia. Guerra Mundial, e no

Japão logo depois da IIa. Guerra Mundial: permitir que milhões de famílias rurais

viessem a fazer parte da classe média em vez de “procurarem serviço” como queria o

senador Vergueiro e continuam a querer seus discípulos. Para entrar na classe média

esses milhões de famílias precisaram de: terra, muita educação, apoio ao

cooperativismo, um adequado sistema de crédito rural, pesquisa agropecuária orientada

para sistemas de menor escala e a correspondente assistência técnica. E nesse processo

a pluriatividade teve um papel muito mais importante que os tais subsídios, os quais no
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Brasil foram, aliás, justamente para quem agora cospe no prato em que comeu.

 

(figura)   

Comparação entre comunidades agrícolas americanas com predomínio das

formas patronal e familiar de organização econômica.

 

Características/funções Típica localidade da

forma patronal

Típica localidade da

forma familiar

 

População

Escolas

Igrejas

Clubes

Associações

Jornais

Empresas não-agrícolas

Bancos

Habitações

Delinquência juvenil

 

 

6.300

1 (primária)

5

2

nenhuma

1

35

nenhum

poucas e pobres

séria

 

7.800

4 (prim.) + 1 (sec.)

14

12

2

2

62

2

modestas e adequadas

ausente

 

Fonte: Anne Buttimer, Landscape and Life: Appropriate Scales for Sustainable Development, (University
College Dublin, 1995)


