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Apresenta•‹o
Gelre Colet‰nea Ð SŽrie Estudos do Trabalho Ð uma
iniciativa da Gelre, empresa especializada em Rela•›es
Humanas no Trabalho Ð chega ao seu quarto exemplar: ÒNossa
terra tem mais vida: agricultura e emprego rural no Brasil na virada
do mil•nioÓ, de Henrique de Barros. A exemplo dos anteriores, este
ensaio inŽdito resulta da parceria entre a empresa de RH e uma
universidade, no caso a Federal Rural de Pernambuco onde o autor
atua como professor. A sŽrie visa colaborar com o desenvolvimento
da rede de rela•›es que envolvem o setor trabalhista no Brasil, desta
vez provocando a discuss‹o sobre a agricultura, com base nas
caracter’sticas do mercado de trabalho rural brasileiro.
O estudo procura estabelecer um perfil da evolu•‹o do
emprego rural no Brasil, a partir de uma perspectiva hist—rica.
Foram usados indicadores qualitativos e quantitativos que mostram
as principais mudan•as ocorridas ao longo do tempo nas condi•›es
do trabalho rural, considerando-se as diferen•as regionais. Com
problemas e perspectivas do emprego rural tambŽm levados em
conta, o autor aponta oportunidades e restri•›es ao crescimento
do mercado de trabalho na agricultura do pa’s. E encaminha,
ainda, algumas propostas ligadas ao uso dos recursos pœblicos
locais, capazes de trazer novos est’mulos ao emprego em
comunidades rurais.
Empresa que h‡ mais de 40 anos lida com mercado de
trabalho em todas as regi›es do Brasil, a Gelre, com essa sŽrie de
estudos, consolida sua proposta de contribuir na divulga•‹o de
an‡lises para estudo e, conseqŸentemente, provocar a discuss‹o
entre todos aqueles que articulam o Trabalho no Pa’s. Sempre, Ž
claro, no sentido de melhorar as condi•›es econ™micas brasileiras,
como, neste caso, a dos trabalhadores rurais.

A
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| PREFçCIO

O mundo da produ•‹o agr’cola
om este quarto fasc’culo da sŽrie Estudos do Trabalho, a Gelre
oferece aos seus parceiros sociais, clientes, colaboradores,
comunicadores, governantes etc, um ensaio elaborado pelo professor
Henrique de Barros que nos apresenta uma vis‹o abrangente sobre o
mundo da produ•‹o agr’cola, enfocando especialmente o trabalho
rural.
Parece-nos crucial o debate em torno do tema e o texto agora apresentado pode ser um passo importante no caminho para definir as formas mais adequadas para regular as rela•›es entre os diversos participantes neste processo da produ•‹o rural, da produ•‹o de alimentos.
A vis‹o hist—rica apresentada pelo professor Barros Ž fascinante e
nos mostra acertos e desacertos do passado, dos quais deveremos tirar
ensinamentos para construir um mundo do trabalho rural melhor para
o hoje e o amanh‹.
A crescente import‰ncia de tecnologia, e por conseqŸ•ncia do ensino, e a necessidade de n’veis de produtividade tanto dos recursos materiais como do trabalho s‹o alguns dos aspectos da evolu•‹o comuns a
todos os ramos de atividade, mas n‹o menos presentes na agricultura.
Ao mesmo tempo, a atividade rural tem caracter’sticas pr—prias que
n‹o podem ser ignoradas.
Diversidade das culturas e dos climas, sazonalidade e outros aspectos exigem regras diferentes para administrar os riscos e dividir os
benef’cios de maneira que todos os envolvidos tenham sua dignidade
humana respeitada sem preju’zo dos leg’timos interesses e objetivos
individuais e com alcance do bem comum. Bem este que se realiza
quando se concretiza a idŽia de que, nas palavras do professor Barros,
"o papel do Governo, como das demais institui•›es que organizam e
estruturam a sociedade, Ž criar um ambiente favor‡vel para que o

C
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desenvolvimento aconte•a".
Acreditamos que este estudo nos ajudar‡ a progredir no di‡logo que
procura melhorar as rela•›es no importante trabalho de produzir os
alimentos dos quais o Brasil necessita, n‹o s— para nutrir sua popula•‹o mas tambŽm para ser o celeiro do mundo.
O trabalho aqui apresentado contŽm grande riqueza de dados complementados com uma vis‹o, na nossa opini‹o, profunda e abrangente.
Ao professor Henrique de Barros nossos agradecimentos, e ˆ
sociedade brasileira, nosso compromisso de continuar colaborando
para juntos enfrentarmos, conscientes de que estamos progredindo, as
grandes dificuldades existentes no ambiente do trabalho rural.
Jan Wiegerinck, presidente da Organiza•‹o Gelre
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Introdu•‹o: com o trabalhador
rural em nossa mesa
odos os dias, ao sentarmos ˆ mesa para nos alimentar, nos
encontramos com o trabalho rural. No princ’pio do processo
civilizat—rio, era um trabalho que ocupava quase todo o tempo de todas
as pessoas. Hoje, o alimento que chega ˆ nossa mesa percorre cada vez
caminhos mais longos. ƒ a chamada Òvaloriza•‹oÓ ou Òagrega•‹o de
valorÓ, por meio de processos de trabalho cada vez mais sofisticados,
que agregam sabores, cores, embalagens, cozimentos, congelamentos.
Antes de serem produzidos, os alimentos e as matŽrias-primas j‡ passaram por diferentes graus de desenvolvimento e processamento. As
sementes, os melhoramentos genŽticos, os fertilizantes e defensivos
org‰nicos e qu’micos, as tŽcnicas de cultivo ensinadas nas universidades e centros de pesquisa, todos s‹o agregadores de mais trabalho ao
processo produtivo rural. A jusante, depois de produzidos, as casas de
embalagem (as Òpacking housesÓ) s‹o respons‡veis pela sele•‹o,
limpeza, desinfec•‹o, brilho, embalagem. E depois, ainda restam as
etapas de comercializa•‹o, nas CEASAs, nas feiras e mercados.
Dependendo do produto, ser‡ um caminho longo, felizmente, para os
16 milh›es de mulheres e homens que trabalham diretamente na produ•‹o rural do Brasil.
E para comer bem, n—s, urbanos, precisamos saber disso? No capitalismo, a quest‹o n‹o se resume apenas a termos recursos para comprar o alimento transformado em mercadoria? Na verdade, se pensarmos num futuro melhor, numa sociedade socialmente mais justa, num
meio ambiente mais equilibrado, n‹o basta ter dinheiro para sermos
verdadeiros cidad‹os. Quando compramos, o que quer que seja, estamos incentivando, com nossos recursos, investimentos, produtos com
maior ou menor grau de conteœdo social ou amizade para com o meio
ambiente. Alimentos, tambŽm. E ainda estamos mostrando ao governo
e ˆs empresas que vale a pena investir na qualidade de vida da ‡rea

T
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rural, porque... porque... Alguns desses porqu•s Ž o que esse trabalho
procura mostrar e discutir, numa perspectiva hist—rica e com contornos
regionais dentro de nosso pa’s.
Na primeira parte, revisamos o papel da agricultura no processo civilizat—rio. Em seguida, percorremos os caminhos tormentosos do trabalho rural na coloniza•‹o brasileira, atŽ chegarmos no sŽculo 19, anos
de transi•‹o para a afirma•‹o de uma nacionalidade brasileira, fruto
das contradi•›es entre liberdade e cativeiro, entre obriga•‹o e sujei•‹o.
Mais adiante, nos anos 1960 encontramos de novo o trabalhador rural
sob o fogo cruzado da pol’tica, entre os protetores socialistas e os
empregadores democratas. Cada um buscando tirar proveito dos sofrimentos ou das oportunidades do trabalhador para seus pr—prios desenvolvimentos.
Em anos mais recentes, desde os anos 1990 o trabalho rural come•a
a ser enxergado com novos olhares. Da dissolu•‹o ˆ resili•ncia; do
inc™modo das estat’sticas sociais a oportunidades de novas pol’ticas
pœblicas; de dependentes a parceiros do desenvolvimento rural. E o
espa•o rural cada vez mais transformado, valorizado, procurado por
ocupados ou n‹o, trabalhado por residentes nas cidades, disputado
pelos Òsem terraÓ.
Conhecer e compreender essa trajet—ria Ž o que propomos como
contribui•‹o ˆs suas pr—ximas op•›es de consumidor-cidad‹o.
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A agricultura no processo
civilizat—rio
ara os primeiros grupos humanos que se organizaram h‡ 20 mil
anos, a coleta de alimentos era a fonte de sua subsist•ncia. Nas
‡reas costeiras, os manguezais eram fontes importantes de alimentos,
sob a forma de ostras e caranguejos. Eram grupos dispersos, n™mades
pela necessidade de ampliar os territ—rios, com seu crescimento limitado pela escassez de fontes de alimenta•‹o. Muito tempo depois, h‡
cerca de 10 mil anos, a civiliza•‹o toma a forma do cultivo da terra e
da domestica•‹o de animais para a subsist•ncia. A derrubada das florestas para o cultivo contou primeiro com as pedras lascadas (as flintstones na Inglaterra), que se transformaram em ferramentas de corte e
arados que foram aos poucos permitindo aumentar a produtividade dos
agricultores. As sobras de alimentos foram liberando o tempo de parte
das fam’lias para outras atividades.
Ao lado dos grupos humanos que se fixaram pelo cultivo da terra,
continuaram a existir as sociedades n™mades, criadoras de animais,
acompanhando seus rebanhos em busca de pastagens. Grupos aguerridos, centrados na defesa dos direitos de sobreviv•ncia de seus animais,
que constitu’am a base de sua sobreviv•ncia. (Ribeiro, 1970)
Enquanto isso, a agricultura avan•ava, como elemento de socializa•‹o, proporcionando os alimentos essenciais para a expans‹o populacional da humanidade. Mas n‹o apenas isso. ƒ da necessidade de
armazenar ‡gua e alimentos que ir‡ surgir a cer‰mica. As ferramentas
de pedra e metais que cortam ‡rvores e preparam a terra ser‹o as mesmas que defender‹o territ—rios e lutar‹o as guerras. No Egito e na
Mesopot‰mia, e mais tarde nas AmŽricas, as tecnologias de irriga•‹o
v‹o permitir liberar o tempo de trabalho dos sacerdotes para o desenvolvimento das ci•ncias e das artes, e para alimentar os escravos que
constru’riam os grandes monumentos que atŽ hoje impressionam a
nossa sociedade.

P
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A amplia•‹o da oferta de alimentos permitiu dedicar o
tempo livre para outras atividades. Essa Ž a base da expans‹o
das cidades. E por meio delas surge a identifica•‹o dos
povos com seus territ—rios: as nacionalidades. Tecnologias de
irriga•‹o v‹o permitir liberar o tempo de trabalho para o
desenvolvimento das ci•ncias e das artes, e para alimentar os
escravos que construiriam os grandes monumentos que atŽ
hoje impressionam a nossa sociedade.
A mesma agricultura que produz alimentos e matŽrias-primas Ž
aquela por onde evoluem e se desenvolvem as rela•›es sociais de trabalho. Pela agricultura passaram, ou ainda permanecem, todas as formas de submiss‹o, mais ou menos violentas, do homem sobre seus
semelhantes, e tambŽm sobre os animais. Extrair energia para a produ•‹o agr’cola foi a raz‹o de guerras infind‡veis e a submiss‹o de
sociedades inteiras ˆ escravid‹o, sendo a çfrica talvez o caso mais
dram‡tico. Na Idade MŽdia da Europa e da çsia, a terra era alugada
aos servos em troca do trabalho agr’cola e do servi•o prestado nos
exŽrcitos de seus senhores para defender ou expandir seus territ—rios.
Com o avan•o do processo civilizat—rio, a agricultura segue
cumprindo outras miss›es. Ser‹o os cultivos de matŽrias-primas, do
algod‹o e do a•œcar, mais tarde o cafŽ, que a partir do sŽculo 18 consolidar‹o a expans‹o da produ•‹o industrial, impulsionando com ela a
revolu•‹o dos transportes e de um sem nœmero de tecnologias que
foram dando forma e conteœdo ˆ nossa civiliza•‹o urbana.
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O trabalho rural na forma•‹o
brasileira
o in’cio do sŽculo 18, eles eram vistos como Òos pŽs e as m‹os
dos senhores de engenhoÓ, pelo jesu’ta Antonil. Os escravos
eram a parte mais cara e fundamental da produ•‹o a•ucareira no
Nordeste. Por tr•s sŽculos eles foram parte de investimentos vultosos
que alimentavam o comŽrcio colonial. A partir do final do sŽculo 18, a
escravid‹o ser‡ tambŽm a representa•‹o do atraso para uma economia
em expans‹o, onde o trabalhador precisar‡ desempenhar outra fun•‹o
alŽm da simples for•a de trabalho: a de consumidor de mercadorias e
servi•os. Da reprodu•‹o da m‹o-de-obra depender‡ a reprodu•‹o de
outros grupos e setores da economia, que vender‹o aos trabalhadores
seus produtos em troca dos sal‡rios. 1
No Brasil e nos demais pa’ses escravistas, a consolida•‹o do capitalismo no in’cio do sŽculo 19 vai exigir a humaniza•‹o das rela•›es
de trabalho, com a substitui•‹o do escravo pelo trabalhador assalariado, agora transformado tambŽm em consumidor. Mas essa transi•‹o
n‹o ser‡ completa nem tranqŸila. A mudan•a para o trabalho livre na
agricultura far‡ incont‡veis v’timas nos Estados Unidos, no Caribe, na
êndia. Em outras partes, como no Nordeste do Brasil e outros territ—rios latinos, os antigos escravos, libertados pela idade ou pelo Òventre livreÓ, ser‹o transformados em moradores ou parceiros, numa
condi•‹o onde parte da remunera•‹o ser‡ trocada pelo aluguel de alguma terra para o ch‹o da casa e os cultivos de ro•a2, sem que o sal‡rio
monet‡rio alcan•asse, ainda hoje, pouco mais do que a mera subsist•ncia.

N

1 Esse Ž o princ’pio fundamental de circula•‹o do capitalismo: sem ele n‹o existir‡ crescimento horizontal da economia. E Ž por isso que nenhum capitalismo avan•ado estimula a disparidade de recursos em
suas economias. Eles s— trazem problemas nas duas pontas: os pobres demais n‹o conseguem consumir e
ainda pressionam os servi•os de assist•ncia, e os ricos demais pouco participam do mercado.
2 A Òro•aÓ tem o sentido no Nordeste, atŽ hoje, de cultivos de macaxeira (ou aipim), milho e feij‹o.
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O preconceito e o desprest’gio para com o trabalhador nacional Ð os
ÒcaboclosÓ, do Sul ou da Amaz™nia Ð acusados de pouco capazes ou
indolentes, v‹o estimular a cria•‹o de oportunidades aos imigrantes
europeus e mais tarde os asi‡ticos, a partir da metade do sŽculo 19. Tal
como no per’odo colonial, a imigra•‹o representaria, ela pr—pria, um
lucrativo neg—cio incentivado pelos governos provinciais e nacionais.
O argumento em favor da importa•‹o de m‹o-de-obra era refor•ado
pela idŽia de que
Òa qualifica•‹o dos nacionais e dos de origem afro
seria dif’cil, custosa e demorada, pois possu’am modos
ou h‡bitos de vida considerados pouco met—dicos e
comportamentos incertos em rela•‹o ao conceito dominante do trabalho. Esta aus•ncia de disciplina met—dica
e de regularidade no trabalho s‹o argumentos
constantes atŽ hoje.Ó (Gehlen, 2004)
Mas a resist•ncia ao trabalho assalariado ter‡ seu pre•o. Essas
regi›es v‹o perder o seu dinamismo econ™mico; os mercados consumidores ser‹o limitados pela expans‹o da renda dos trabalhadores,
deixando em conseqŸ•ncia de justificar investimentos produtivos. As
poucas exig•ncias do mercado de trabalho v‹o se refletir nas condi•›es
de educa•‹o e saœde, deixando o trabalhador de ser um parceiro na produ•‹o para se tornar um cobrador de d’vidas sociais. Um exemplo continua sendo a Zona da Mata do Nordeste, onde os sindicatos de trabalhadores rurais s‹o mantidos, j‡ h‡ v‡rios anos, quase exclusivamente
pelos descontos permitidos pelos aposentados rurais.

| Nossa terra tem mais vida | 13 |

Um sonho tropical
Na Amaz™nia, a procura pela borracha a partir da metade do sŽculo 19 fez surgir um projeto grandioso. Uma estrada de ferro ligaria a
regi‹o nordeste do Par‡, com potencial para a agricultura de alimentos, especialmente a mandioca, a BelŽm, de onde a produ•‹o sairia
por barcos para alcan•ar os seringueiros no interior da floresta. Ës
margens da estrada de ferro BelŽm-Bragan•a estariam localizadas as
col™nias onde imigrantes europeus seriam alojados.3 Entretanto, dos
v‡rios grupos de europeus atra’dos para a regi‹o, apenas alguns
poucos espanh—is permaneceram. Como resultado, as margens da ferrovia foram ocupadas efetivamente pelos nordestinos, na maioria
cearenses, na passagem para a regi‹o da Amaz™nia ocidental.

3 ÒS— em 1884 Ž que foram implantados os primeiros 29 quil™metros de trilhos da ferrovia Bragantina,
com o trecho BelŽm-Benevides. Todo o trajeto BelŽm-Bragan•a (cerca de 200 km) s— foi conclu’do em
1908.Ó Coordenadoria de Comunica•‹o Social do Governo do Par‡.Nœcleo de Jornalismo da CCS /
http://www.pa.gov.br/conhecaopara/marituba4.asp
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Diversidades regionais:
as rela•›es de trabalho no
mundo rural brasileiro
extens‹o e a diversidade do Brasil estimularam o desenvolvimento de uma variedade de rela•›es de trabalho na agricultura.
A maioria dessas rela•›es foi determinada pelo risco associado ˆ produ•‹o. No Sul, predominaram as formas de produ•‹o familiar, combinadas com o trabalho assalariado. O arrendamento de terras para o
plantio de arroz tornou-se tradi•‹o no vale do rio Uruguai, ao longo
das fronteiras gaœchas. No Nordeste, formas de trabalho em regime de
mea•‹o predominaram nos plantios de cebola ao longo do trecho
mŽdio do Rio S‹o Francisco, enquanto o sistema de parceria gado-subsist•ncia-algod‹o desenvolveu-se por mais de um sŽculo desde o
Agreste atŽ o Alto Sert‹o. Formas de trabalho tempor‡rio foram as que
substitu’ram o morador das zonas canavieiras, dentro do processo de
atribui•‹o de vantagens e direitos pecuni‡rios aos trabalhadores sem
apoio adequado nas estruturas econ™micas dos anos 1960 e 1970.
Mas Ž a lavoura mais rent‡vel de cada per’odo que ir‡ comandar as
transforma•›es mais profundas no mercado de trabalho rural. A expans‹o do cafŽ, a partir de 1850, traz consigo um dinamismo que desafia
as oligarquias agr‡rias escravistas e imp›e novos padr›es baseados no
trabalho assalariado. O cafŽ promove a circula•‹o de moeda essencial
para o crescimento econ™mico4. Imigrantes europeus, e mais tarde
asi‡ticos, ir‹o transformar o campo paulista e a sociedade tradicional
com novos padr›es de consumo e uma diversidade cultural envolvente.
A transforma•‹o Ž t‹o forte que as estruturas pol’ticas n‹o resistem ˆs

A

4 ÒO cafŽ foi a base do crescimento industrial nacional porque proporcionava o prŽ-requisito mais elementar de um sistema industrial Ð a economia monet‡ria.Ó ÒEm 1872, (...) assim que os lavradores encontraram um mercado que pagava em dinheiro os seus produtos, aumentou o volume de dinheiro em circula•‹o e o crŽdito banc‡rio.Ó (Dean, 1971, p.10)
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press›es urbanas por um novo sistema de poder. A transforma•‹o
econ™mica exige novas estruturas pol’ticas que facilitar‹o a expans‹o
econ™mica. A Repœblica surge como a resposta mais coerente ˆs
expectativas de crescimento urbano-industriais, uma vez mais viabilizadas pela agricultura de alimentos em todo o pa’s.
No Nordeste, aos prenœncios da aboli•‹o, a grande lavoura
canavieira se apressa por exportar seus escravos para o Sul, estimulada pelos pre•os da m‹o-de-obra, valorizada pela cafeicultura em
expans‹o. Pouco mais de um sŽculo depois, na dŽcada de 1970, ser‡ a
seqŸ•ncia arroz - gado e soja que ir‡ liderar as frentes de expans‹o da
agricultura em dire•‹o ao cerrados do Centro-Oeste, Sul da Amaz™nia
e do Nordeste Ocidental. Em alguns p—los, como na regi‹o do Rio S‹o
Francisco, em Pernambuco, a fruticultura irrigada ir‡ determinar um
padr‹o espec’fico de rela•›es de trabalho, onde o trabalho tempor‡rio
e feminino tem sido predominante desde os anos 1980.
Em outras ‡reas do Nordeste, a mea•‹o predomina ainda no plantio
da cebola, no Rio S‹o Francisco, no que restou de terras agricult‡veis
inundadas pelas represas de Itaparica e de Sobradinho. O arrendamento capitalista ser‡, por sua vez, encontrado nas lavouras de arroz
gaœchas e nas planta•›es de cacau da Bahia nos anos 1970.
A divis‹o do risco entre propriet‡rios e trabalhadores foi determinante de outras formas de rela•›es de trabalho na agricultura do
Nordeste. O Òsistema gado-milho-feij‹o-algod‹oÓ do Agreste da
Para’ba e de Pernambuco, que predominou atŽ os anos 1970, era baseado no cultivo pelo trabalhador do milho e feij‹o, junto com o algod‹o.
A colheita do milho e do feij‹o pertenceria, no todo ou em parte Ð
dependendo da contribui•‹o do propriet‡rio Ð ao trabalhador, enquanto o algod‹o, de maior valor, representaria o lucro do patr‹o. As palhas
tambŽm eram deixadas para o gado da propriedade. Nas negocia•›es

| 16 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

entre patr›es e empregados, predominava a maior oferta de m‹o-deobra, resultado em situa•›es desfavor‡veis aos trabalhadores.
Na ‡rea da cana-de-a•œcar, a partir dos anos 1970 predomina o trabalho assalariado. As formas de parceria incorporadas ao sistema de
moradores deixam de ser uma solu•‹o para se tornarem uma sŽria
amea•a para os propriet‡rios, depois que os avan•os dos direitos trabalhistas s‹o estendidos aos trabalhadores rurais. O Estatuto do
Trabalhador Rural, em 1963 5, sinaliza com um tratamento espec’fico
para os direitos aos trabalhadores rurais. A possibilidade de transformar o tempo de morador em d’vidas trabalhistas ir‡ deflagrar um
movimento de expuls‹o generalizada de antigos moradores e a substitui•‹o pelos assalariados e b—ias-frias. Apenas em 2000 essa legisla•‹o
ser‡ alterada, ap—s um acirrado debate, onde se destacava a necessidade de reduzir tens›es no campo, diante dos riscos de a•›es trabalhistas de empregados e ex-empregados. ÒMuitas dessas a•›es, Ômilion‡rias!Õ, fechavam propriedades rurais provocando o desemprego.
Era preciso, enfim, alterar a Constitui•‹o para impedir que o assalariado rural pudesse reclamar direitos de todo o contrato; mudar a regra
prescricional, ent‹o uma amea•a constante contra os ÔprodutoresÕ, para
igualar os empregadores do campo aos empregadores da cidade. A
regra a prevalecer deveria ser aquela que limita, em atŽ dois anos, o
direito a reclamar os direitos trabalhistas de atŽ cinco anos passados.Ó
(Freitas, 2001) Os est’mulos para a redu•‹o da m‹o-de-obra permanente e sua substitui•‹o pela mecaniza•‹o Ž refor•ado em 1964, no
primeiro ano do regime militar, com a promulga•‹o do Estatuto da
5 A preocupa•‹o maior da Žpoca era com a prescri•‹o do direito de reclama•‹o dos trabalhadores rurais,
que pela legisla•‹o vigente permaneceria em vigor atŽ cinco anos ap—s a rescis‹o dos contratos. Apenas
em 2000, uma emenda constitucional ir‡ equiparar esse direito aos dos trabalhadores urbanos.
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Terra. Ali se propunham medidas voltadas para a moderniza•‹o do
campo em bases capitalistas. A nova legisla•‹o consideraria nocivos ao
sistema econ™mico tanto o latifœndio quanto o minifœndio. Era preciso
estabelecer bases novas, apoiadas em mercados, para o desenvolvimento da agricultura. Sem isso n‹o seria poss’vel avan•ar no processo
de industrializa•‹o. Mais do que isso, a agricultura passava a ser encarada n‹o apenas como produtora de alimentos e matŽrias-primas, mas
tambŽm como consumidora de insumos industriais, como veremos
mais adiante.
O impacto da substitui•‹o dos moradores por clandestinos e b—iasfrias deixou marcas profundas na paisagem f’sica e no tecido social da
Zona da Mata do Nordeste, em particular em Pernambuco. Os antigos
s’tios onde se plantavam as ro•as e fruteiras foram abandonados, seus
ocupantes alojados nas ÒruasÓ, representada pelas fileiras de casebres
de taipa ou de tijolo aparente, em encostas ’ngremes dos povoados da
regi‹o, com pouca ou quase nenhuma infra-estrutura. A precariza•‹o
das condi•›es de vida se agravou ainda mais, na medida em que os
moradores n‹o s‹o substitu’dos por tempor‡rios, na mesma propor•‹o.
No lugar de muitos deles, tratores e apanhadeiras de cana v‹o substituir uma parcela consider‡vel da m‹o-de-obra, com maiores vantagens
econ™micas para os empres‡rios canavieiros.
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A moderniza•‹o dos anos
1970: a agricultura estimulada
pela indœstria
crescimento mundial dos anos 1970 foi governado por um
novo degrau no avan•o tecnol—gico. Desenvolvimentos nas
‡reas da qu’mica e da engenharia mec‰nica, combinados com avan•os
na genŽtica e na agronomia teriam um impacto consider‡vel na agricultura de alimentos. A chamada Revolu•‹o Verde representaria o
desenvolvimento de variedades melhoradas de arroz, milho e trigo,
que aumentaram a produtividade dos cultivos alimentares mais importantes para a humanidade. Naturalmente, o pre•o desse maior rendimento seria pago pelas exig•ncias das novas variedades, sens’veis a
pragas, exigentes quanto ˆ aduba•‹o e pouco resistentes ˆs varia•›es
clim‡ticas.
A favor das transforma•›es da agricultura estavam os argumentos
de que a maior produtividade permitiria alimentar maiores contingentes da popula•‹o a pre•os mais baixos. A maior oferta de alimentos
favoreceria o acesso dos mais pobres aos alimentos, sejam eles produtores ou n‹o.
Os novos cultivos representariam uma oportunidade œnica para o
desenvolvimento de setores fundamentais da indœstria qu’mica, especialmente de adubos e pesticidas. Sem contar as m‡quinas agr’colas,
que agora passariam a ser essenciais para manter o rendimento das
grandes colheitas, reduzindo os custos e as imperfei•›es do trabalho
humano.
Essa combina•‹o perfeita entre agricultura e indœstria contou com a
parceria dos bancos multilaterais de desenvolvimento para financiar os
projetos de melhoramento genŽtico e mais tarde de desenvolvimento
rural, que colocariam em pr‡tica as tecnologias agr’colas e os arranjos
produtivos propostos para mudar a realidade rural daquela dŽcada.

O
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Moderniza•‹o agr’cola e desestrutura•‹o do ecossistema
Um dos casos mais dram‡ticos da moderniza•‹o agr’cola, inspirada pela Revolu•‹o Verde no Brasil, talvez tenha sido a que ocorreu na
regi‹o de v‡rzeas que separa Alagoas de Sergipe, quase na foz do Rio
S‹o Francisco. A eleva•‹o e regulariza•‹o da vaz‹o do rio pela represa de Sobradinho amea•aram a regi‹o com a perda dos sistemas de
cheias naturais, que eram usados para o plantio do arroz. Para evitar
a inunda•‹o permanente de algumas ‡reas, um grandioso projeto de
controle das v‡rzeas foi implantado, com recursos do Banco Mundial.
O projeto, iniciado nos primeiros anos da dŽcada de 1970, previa um
sistema de bombeamento que reproduziria com vantagens o sistema de
enchimento e drenagem das ‡guas para o plantio do arroz.
Uma das conseqŸ•ncias mais sŽrias da reestrutura•‹o produtiva foi
a desapropria•‹o de todas as propriedades existentes nas v‡rzeas, fossem elas pequenas ou grandes. Na organiza•‹o dos novos assentamentos, houve muitos casos em que os antigos meeiros passaram a ser
propriet‡rios de lotes, enquanto os antigos patr›es se tornaram seus
empregados. Mas para quase um ter•o das fam’lias, a œnica alternativa foi a migra•‹o, j‡ que n‹o foram criados lotes suficientes para
todos. Para reduzir custos de implanta•‹o, os lotes ainda foram
aumentados em rela•‹o ao projeto original, o que reduziu ainda mais
o nœmero de beneficiados.
Entre os problemas ecol—gicos causados pelos novos projetos estava a reprodu•‹o de roedores e de caramujos da esquistossomose nas
terras de produ•‹o e canais de irriga•‹o. No passado, as enchentes
serviam como elementos de limpeza ou controle das pragas que atacavam as colheitas. Hoje, um lote deixado sem cultivo se transforma
num ninho de onde saem milhares de roedores para devorar os lotes
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vizinhos em quest‹o de horas.
As antigas lagoas tambŽm atuavam como criadouros de peixes e
camar‹o, que complementavam a renda das fam’lias locais. Depois
dos novos projetos, o arroz tornou-se a œnica fonte de renda para a
maioria das fam’lias.
As variedades tradicionais de arroz cultivadas na regi‹o eram
altas para sobreviver ˆs enchentes. A energia que gastavam para
crescer reduzia a quantidade de gr‹os produzidos. Hoje, com as cheias
controladas e a irriga•‹o, as novas variedades podem ser menores,
porŽm mais exigentes em fertilizantes e controle da ‡gua.
Trinta anos depois do in’cio dos projetos, ironicamente muitas
fam’lias tornaram-se propriet‡rias de grandes ‡reas, reconstituindo,
em bases mais modernas, a concentra•‹o fundi‡ria que o projeto inicial se propunha a superar.
Para reduzir custos, a m‹o-de-obra est‡ sendo reduzida pela introdu•‹o do plantio direto, que exige o uso de herbicidas, que contaminam as ‡guas da regi‹o. O trabalho de plantio e transplantio, t’pico
das mulheres, tambŽm vem sendo reduzido.
Para a maioria dos produtores, os custos e as novas incertezas trazidas pela produ•‹o irrigada impedem que os ganhos com a moderniza•‹o se transfiram para suas condi•›es de vida e de seus trabalhadores.
(Barros, H., 1983 e visitas posteriores ao campo)
Foram inœmeras as avalia•›es das conseqŸ•ncias da Revolu•‹o Verde
sobre o emprego no mundo em desenvolvimento. As perguntas fundamentais seriam: (i) houve impacto consider‡vel sobre a desnutri•‹o?; e
(ii) o aumento da produ•‹o chegou a beneficiar os agricultores pobres por
meio de aumentos de renda e consumo? (Conway, 2003)
No primeiro caso, os n’veis de desnutri•‹o tiveram uma redu•‹o no
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caso da pobreza extrema em regi›es como a China, çfrica e AmŽrica
Latina. Em ‡reas rurais, como na çfrica Subsaariana, o nœmero de subnutridos aumentou. (Conway, 2003) Em muitos pa’ses, o aumento da
oferta de alimentos, muitas vezes resultados de subs’dios aos produtores dos pa’ses do Norte, ajudou a derrubar os pre•os dos alimentos.
Subs’dios ao trigo importado, no Brasil dos anos 1970 e 1980 ajudaram
a criar h‡bitos de consumo que afastaram grande parte dos consumidores urbanos dos produtos tradicionais da agricultura familiar.
As caracter’sticas das novas variedades ajudaram a aumentar o
emprego rural. Maiores exig•ncias de ‡gua, densidades de uso de
sementes, cuidados na semeadura, tratos culturais, alŽm da possibilidade
de maior nœmero de colheitas por ano agr’cola ocorreram com o arroz, o
milho e o trigo. Outras caracter’sticas, porŽm, eliminam o trabalho
humano, como o plantio direto do arroz, que dispensa o transplante, tarefas t’picas femininas na regi‹o do Baixo S‹o Francisco
(Alagoas/Sergipe). A mecaniza•‹o, estimulada pelo aumento da produ•‹o e as necessidades de uniformiza•‹o, expandiu-se com rapidez,
apoiada por programas de crŽdito rural subsidiados em todo o mundo.
Entretanto, dependendo do tipo de mecaniza•‹o, seus impactos podem
ser positivos ou negativos sobre o emprego rural. Tecnologias de irriga•‹o, fertilizantes, defensivos, s‹o capazes de aumentar o emprego,
enquanto cultivadores, colheitadeiras e debulhadeiras s‹o capazes de
reduzir acentuadamente a oferta de trabalho. Um balan•o do emprego na
êndia no in’cio dos anos 1980 indica que a duplica•‹o dos rendimentos
aumentou o emprego em atŽ 30 a 50%, mas o crescimento da mecaniza•‹o reduziu esse aumento para 10-30%. Ao mesmo tempo, a oferta de
trabalhadores rurais tem crescido de 2 a 3% ao ano, o que resulta numa
press‹o sobre o sal‡rio real na agricultura. (Conway, 2003)
Outra conseqŸ•ncia foram as mudan•as nas rela•›es sociais nas
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‡reas rurais. A auto-ajuda em sistemas de subsist•ncia foi sendo substitu’da
por rela•›es de trabalho de base monet‡ria. Sistemas de troca de comida por trabalho ou moradia passaram a ser desestimulados por novas
estruturas legais. A qualidade do trabalho tambŽm muda. O morador e
o assalariado permanente deixam lugar para os b—ias-frias, em grande
parte mulheres e jovens, quase crian•as. ƒ o caso das ‡reas canavieiras
e as de fruticultura para exporta•‹o.
A dire•‹o dos fluxos de recursos tambŽm mudou. A crescente
depend•ncia de tecnologias, sementes e outros insumos fez crescer os
fluxos de renda na dire•‹o dos fornecedores urbanos ou do exterior,
reduzindo ainda mais os ganhos dos produtores e trabalhadores locais.
Acrescente-se a isso as centrais de abastecimento, idealizadas para
reduzir os custos para os consumidores urbanos, a partir da cria•‹o de
um mercado mais competitivo para os produtos agr’colas.
No Brasil, tr•s programas foram financiados pelo Banco Mundial
para o Nordeste como aplica•›es do modelo de moderniza•‹o tecnol—gica nos moldes da Revolu•‹o Verde: o POLONORDESTE, o
Programa Nacional de Irriga•‹o e o Programa de Recupera•‹o das
V‡rzeas do Baixo S‹o Francisco. Todos procuravam introduzir elementos modernizadores Ð financiamento, assist•ncia tŽcnica, infraestrutura, insumos modernos, tecnologias de irriga•‹o, reestrutura•‹o
fundi‡ria Ð, um conjunto de fatores que pudesse romper com o que era
considerado um atraso tecnol—gico persistente, causador de baixos
rendimentos da agricultura regional e portanto respons‡vel pelas
prec‡rias condi•›es de vida da popula•‹o rural. 6
A moderniza•‹o tecnol—gica ter‡ como pre•o imediato uma redu•‹o
da procura por trabalhadores rurais. A maioria dos projetos n‹o incor6 Castro, J.M et al. 1985. Aspectos gerais da agropecu‡ria do Nordeste, Recife, SUDENE.
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pora novas terras ˆ produ•‹o, mas simplesmente moderniza espa•os
rurais tradicionais.7 Como resultado, uma solu•‹o recorrente para m‹ode-obra ÒexcedenteÓ do Nordeste ser‡ o Òaumento da sua mobilidade
espacialÓ, seja por meio da abertura de frentes amaz™nicas, como realizado durante os anos 1970, seja por meio de uma educa•‹o pœblica
sem conex‹o com o campo, voltada apenas para a solu•‹o de problemas
urbanos. PorŽm, o que foi esquecido nos est’mulos ˆs migra•›es regionais era que os seus fluxos levariam consigo n‹o os menos produtivos,
mas sim os mais preparados, o melhor da m‹o-de-obra regional.
Ficariam para tr‡s os mais velhos e os muito jovens, muitas mulheres
impedidas de migrar pelos filhos jovens Ð as Òviœvas da secaÓ Ð, ao
lado dos menos confiantes para enfrentar os desafios do trabalho em
outras regi›es. Assim se foram, primeiro, os seringueiros, depois os
retirantes das secas, mais tarde os ÒreassentadosÓ por grandes obras de
irriga•‹o e de engenharia das dŽcadas de 1970, 1980 e 19908.
O Òaumento da mobilidade espacialÓ da popula•‹o rural do Nordeste
ser‡ uma proposta recorrente ao longo dos anos 1970 a 1990. PorŽm,
o que foi esquecido nos est’mulos ˆs migra•›es regionais era que os
seus fluxos levariam consigo n‹o os menos produtivos, mas sim os
mais preparados, o melhor da m‹o-de-obra regional.
7 Um estudo dos projetos de irriga•‹o dos anos 1970 observou que a popula•‹o beneficiada, em sua maior
parte n‹o era selecionada entre os afetados pela seca, mas sim entre pequenos propriet‡rios rurais e exfuncion‡rios pœblicos. Por outro lado, as terras onde os projetos eram implantados n‹o correspondiam a
‡reas afetadas pela seca, mas estavam dentro de bacias de a•udes pœblicos ou pr—ximas a grandes fontes
de ‡gua, como o Rio S‹o Francisco.
8 As grandes represas de energia elŽtrica que levariam milhares de trabalhadores foram Sobradinho, na
dŽcada de 1970, Itaparica (Pernambuco/Bahia) e Tucuru’ (Par‡), nos anos 1980, e Xing—
(Alagoas/Sergipe) e Balbina (Amazonas) nos anos 1990. Os projetos de recupera•‹o e irriga•‹o das
v‡rzeas do Baixo S‹o Francisco, no in’cio dos anos 1970, foi tambŽm respons‡vel por milhares de
migrantes para o Sul do pa’s.
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A partir dos investimentos da dŽcada de 1970, a agricultura regional sofre mudan•as. N‹o talvez com a velocidade e na dire•‹o esperada, mas sem dœvida passos importantes foram dados.
No semi-‡rido, p—los de produ•‹o irrigada se desenvolvem. Eles
ir‹o completar a renda das fam’lias de pequenos agricultores nos per’odos secos de ver‹o. Ao longo do trecho pernambucano do rio S‹o
Francisco, a produ•‹o de tomate e de uva avan•a, ao lado da cana de
a•œcar irrigada, do mel‹o e da melancia.
Na grande lavoura de exporta•‹o, a cana de a•œcar acelera a
redu•‹o do trabalho na agricultura na dŽcada de 1970. A diferen•a de
rendimentos em favor do Sudeste ser‡ compensada pela redu•‹o do
fator mais Òflex’velÓ, substitu’do com vantagens pelos tratores e apanhadeiras de cana. A redu•‹o do trabalho humano s— n‹o foi maior por
conta da dificuldade de desenvolver colhedeiras de cana para o trabalho nos terrenos acidentados da Zona da Mata pernambucana. Ainda
assim, os tabuleiros mais planos de Alagoas respondem por uma
expans‹o da produ•‹o que supera Pernambuco regionalmente. Ao
longo dos anos 1980, agravam-se as fal•ncias de usinas na Mata pernambucana, sendo as terras transferidas progressivamente para os trabalhadores ou transformadas em assentamentos de reforma agr‡ria.
ÒO Surgimento da Companhia Agr’cola Harmonia
(Zona da Mata, Pernambuco)
As crises no setor sucro-alcooleiro a partir da dŽcada de 90 foram
acompanhadas pelo aumento das reivindica•›es dos movimentos sociais no campo. ƒ nesse contexto que surge o projeto CatendeHarmonia, em 1995, como conseqŸ•ncia dos enfrentamentos judiciais
entre empres‡rios e sindicatos de trabalhadores rurais. Inicialmente
concentrados nos direitos ˆs indeniza•›es dos 2.300 trabalhadores

| Nossa terra tem mais vida | 25 |

demitidos, os sindicatos, diante da possibilidade do fechamento da
usina e da perda do patrim™nio, requereram a sua fal•ncia.
Em uma experi•ncia inŽdita, a organiza•‹o dos trabalhadores conseguiu a sa’da dos usineiros donos da empresa, impedindo seu
fechamento definitivo e a dilapida•‹o do seu patrim™nio, com a
manuten•‹o de 2.800 empregos diretos. AlŽm disso, a empresa foi
recuperada nos moldes da diversifica•‹o industrial e agr’cola das culturas, com a constru•‹o da Companhia Agr’cola Harmonia, uma
empresa em processo de autogest‹o, atualmente sendo administrada
em regime de co-gest‹o entre o poder judici‡rio e os trabalhadores,
por meio de suas organiza•›es.
Desta forma, os trabalhadores de Catende-Harmonia conquistaram
o direito de administrar um patrim™nio que envolve 48 engenhos, uma
‡rea de 26.000 hectares, uma hidrelŽtrica, v‡rias casas-grandes (antigas sedes de fazendas), 8 a•udes, alŽm de um parque industrial para
a produ•‹o de a•œcar e ra•‹o animal. Existe, ainda, uma cer‰mica
industrial, uma metalœrgica e uma frota de 38 unidades entre caminh›es e tratores.Ó
Fonte: http://www.catendeharmonia.com.br/surge.htm
Nos anos 1990, o caso da Usina Catende, na Mata Sul de
Pernambuco, com seus 2.300 empregados e 26 mil hectares, ser‡ o
maior exemplo de transfer•ncia de patrim™nio para a gest‹o dos trabalhadores, permanecendo a usina moendo a cana dos antigos empregados, agora transformados em co-propriet‡rios. Um arranjo que, na
pr‡tica, transferiu os encargos trabalhistas para os ex-trabalhadores,
mas ao mesmo tempo impediu que a estrutura produtiva fosse desativada, como nas demais usinas da Zona da Mata.
As marcas deixadas pelo sistema de morada n‹o foram apenas casas

| 26 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

vazias e o crescimento das Òpontas de ruaÓ. A depend•ncia em rela•‹o
ao patr‹o ainda permanece entre os trabalhadores da regi‹o. As
decis›es e responsabilidades de produtor, com suas vantagens, mas
tambŽm seus riscos, encontram resist•ncia para serem assumidas pelos
novos propriet‡rios das usinas falidas. Capacita•›es e educa•‹o ainda
t•m pela frente um longo caminho, que por certo ultrapassar‡ mais de
uma gera•‹o, para dar aos novos propriet‡rios as condi•›es de assumir
financiamentos, controlar custos, gerenciar seus pr—prios empregados.
A estrutura sindical dos trabalhadores rurais da Zona da Mata foi orientada para apoiar trabalhadores assalariados, e ainda precisa se adaptar
ˆs demandas dos novos propriet‡rios.
No Sert‹o do Nordeste, mais precisamente no Vale do S‹o
Francisco, a agricultura de frutas ganha impulso ao longo dos anos
1980 e 1990, estimulada pela abertura de mercados e pelas vantagens
comparativas das condi•›es de produ•‹o. Uma dessas vantagens ainda
permanece na forma de baixos sal‡rios para os trabalhadores assalariados nas fazendas de produ•‹o comercial. Os limites da fruticultura irrigada ˆ redu•‹o de trabalho humano tem se traduzido na precariza•‹o
das condi•›es de trabalho, para homens e a maioria de mulheres
envolvida na produ•‹o e p—s-colheita. An‡lises indicam que as necessidades de m‹o-de-obra s— podem ser compensadas com sal‡rios mais
baixos ou aumentos de produtividade. Isso significaria trabalhar com
menos profissionais mais qualificados. Uma alternativa seria o incentivo a unidades de produ•‹o menores, que permitissem maior incorpora•‹o de m‹o-de-obra. (Bloch, 1994)
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M‹o-de-obra rural:
subordina•‹o, dissolu•‹o ou
perman•ncia?
trajet—ria do trabalho rural na hist—ria se confunde com as lutas
pela melhoria das condi•›es de vida dentro do capitalismo.
Nos primeiros dois sŽculos ap—s a revolu•‹o industrial, o poder do capital de condicionar e limitar as condi•›es de vida dos trabalhadores
ser‡ desafiado periodicamente. Epidemias, inc•ndios urbanos, revoltas
das categorias mais necessitadas, fomes, misŽria, ser‹o periodicamente
os sinais dos limites mais inferiores do que os economistas da Žpoca
chamavam de Òsal‡rio naturalÓ. A partir desse ponto, tornava-se quase
imposs’vel a reprodu•‹o humana. E ser‹o nos campos europeus que
essa realidade tomar‡ contornos mais dram‡ticos.
Para a economia, a trajet—ria do trabalhador rural apontar‡ na
dire•‹o das cidades, movida pela eleva•‹o dos rendimentos da agricultura, estimulada pela demanda de trabalho nas indœstrias nascentes.
Por dois sŽculos, os avan•os nas condi•›es de vida do mundo europeu
e americano se confundir‹o com o crescimento e embelezamento das
cidades. O campo permaneceria como sin™nimo de atraso, do que
ainda n‹o se desenvolveu, dos menos preparados para enfrentar os
desafios do progresso.
Nos anos 1950, o p—s-Guerra apontava na dire•‹o do desenvolvimento industrial. Os modelos keynesianos de crescimento reservavam
ao Governo um papel central na forma•‹o da poupan•a que alimentaria os investimentos industriais. Como resultado, esperava-se atender
ˆs exig•ncias do crescimento do emprego urbano, conseqŸ•ncia de
uma expans‹o populacional crescente. O Brasil se afinava a um modelo de crescimento estruturado pelo recŽm criado Sistema Financeiro
Internacional. O FMI e o Banco Mundial passariam a atuar como
grandes coordenadores e avalistas financeiros da expans‹o industrial

A
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das dŽcadas seguintes.
Nesse contexto, seja no Brasil, seja no resto do mundo ocidental, a
agricultura permaneceria como setor em transi•‹o. Os modelos mais
visitados da Žpoca reservavam ˆ agricultura um papel secund‡rio, seja
como ÒexŽrcito de reservaÓ, seja como Òoferta ilimitada de m‹o-deobraÓ, ou como uma Òetapa do crescimentoÓ a ser superada.9
Em todos os casos, a agricultura se manteria como essencial para a
oferta de alimentos baratos para os trabalhadores do setor industrial.
Essa preocupa•‹o estaria por tr‡s dos programas de apoio ˆ produ•‹o.
O desenvolvimento social, o equil’brio ambiental, esses poderiam
esperar por mais umas tr•s dŽcadas para pol’ticas e projetos pœblicos.
Os direitos trabalhistas do trabalhador seriam de uma vez alcan•ados
no calor de press›es e mobiliza•›es socialistas, em 1963. Esqueceu-se
porŽm de que o capital poderia encontrar formas de retalia•‹o ao
aumento de custos de produ•‹o que o setor urbano n‹o estava disposto a pagar. O resultado foi uma confirma•‹o da tend•ncia ˆ redu•‹o da
m‹o-de-obra na agricultura, com impactos sobre as fam’lias mais
pobres. O trabalho rural, j‡ transformado em mercadoria muito tempo
atr‡s, agora perdia seu lugar dentro das propriedades para se tornar
objeto da organiza•‹o dos trabalhadores e das lutas sindicais.
Para os modelos de evolu•‹o da agricultura, a expuls‹o dos trabalhadores era entendida como uma conseqŸ•ncia natural do desenvolvimento das for•as produtivas. Para o socialismo, a natureza do capital
transformaria o trabalho em mercadoria como parte do processo de
apropria•‹o dos meios de produ•‹o. A transforma•‹o em prolet‡rios Ð
9 Faz-se refer•ncia aqui aos modelos marxista de crescimento, ao de Lewis (Desenvolvimento com oferta ilimitada de m‹o-de-obra) e ˆs Òetapas do crescimentoÓ de W.W.Rostow.
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vendedores apenas de sua for•a de trabalho Ð seria uma etapa essencial
na tomada de consci•ncia do trabalhador de sua condi•‹o de explorado. Os prolet‡rios unidos ganhariam a for•a necess‡ria para organizar-se para a pr—xima etapa de consolida•‹o de uma economia socialista.
Na perspectiva capitalista, o desenvolvimento econ™mico naturalmente trabalharia para gerar tecnologias poupadoras de trabalho
humano, como parte do processo de desenvolvimento tecnol—gico. A
m‹o-de-obra liberada pelo campo seria progressivamente absorvida
por atividades urbano-industriais e mais tarde pelos servi•os. O
aumento da renda permitiria ampliar os benef’cios sociais que seriam
estendidos aos contingentes que n‹o poderiam ser absorvidos pelas
atividades produtivas. Esse modelo de social-democracia se mantŽm
como a base da estrutura social europŽia atual. Infelizmente, a
sociedade, especialmente entre os mais jovens, nunca se conformou
com a ociosidade como modo de vida. O alcoolismo, as drogas, a viol•ncia estudantil e internacional-Žtnica ser‡ uma resposta ˆ necessidade do ser humano de se realizar por meio do trabalho.
No Brasil, a incapacidade da economia de distribuir renda lado a
lado com o crescimento se abate com mais peso sobre o trabalho rural.
O progressivo encolhimento da for•a de trabalho n‹o foi ainda suficiente para que as rendas deixassem de ser as menores. Como vemos
no resumo estat’stico a seguir, o crescimento do emprego industrial no
Brasil ser‡ acompanhado por uma redu•‹o de renda dos trabalhadores,
especialmente das categorias inferiores. Esse fato Ž coerente com o
aumento da desocupa•‹o ao longo dos anos 1980 e 1990, que atinge
fortemente as ‡reas rurais. (David, 1999; Schneider, 1999)
Na perspectiva socialista, o processo de proletariza•‹o assumiria
formas de subordina•‹o ao capital, entre as quais a transforma•‹o em
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b—ias-frias seria a mais dram‡tica ao longo dos anos 1980 e 1990. A
produ•‹o ÒintegradaÓ ao complexo agro-industrial seria outra forma de
proletariza•‹o Òdisfar•adaÓ, onde a parcela mais arriscada e menos
lucrativa do processo de produ•‹o seria destinada aos produtores. A
terceiriza•‹o agroindustrial resolveria problemas fundamentais que
dariam um novo rumo ao seu desenvolvimento. Do ponto de vista
neoliberal, tratava-se de uma parceria essencial entre trabalho e capital
na agricultura, beneficiando um contingente significativo de produtores que Òjamais poderiam alcan•ar os padr›es de qualidade e custos
exigidos pelos consumidores urbanos.Ó
Nos anos 1980, a tend•ncia ˆ dissolu•‹o das formas de produ•‹o
camponesa parecia inevit‡vel, pelo menos para uma parcela consider‡vel do mundo acad•mico. Entretanto, a guerra fria j‡ dava sinais
de fracasso, diante de uma realidade comunista em franco processo de
desagrega•‹o na Europa e na çsia. O tradicional conflito entre capital
e trabalho come•ava a mostrar fortes sinais de contradi•‹o a n’vel
te—rico. Na pr‡tica, a Sociologia n‹o parava de encontrar exemplos de
uma perman•ncia de formas de produ•‹o envolvendo trabalho e capital dentro de uma mesma realidade, ou de um mesmo teto. As formas
de produ•‹o domŽstica come•avam a ganhar express‹o, agora como
uma representa•‹o da resist•ncia, da solu•‹o,e n‹o apenas da pobreza.
No in’cio, ainda nos anos 1970, o setor informal urbano despertava a
aten•‹o dos pesquisadores como estratŽgia de sobreviv•ncia, para
muitos subordinada e articulada ao capital industrial.
Mas a no•‹o de uma produ•‹o familiar subordinada aos interesses
do capital n‹o seria uma interpreta•‹o œnica para os desenvolvimentos
observados ao longo dos anos 1980. A identidade camponesa em busca
de sua reprodu•‹o, combinada com a pr—pria natureza da fam’lia como
unidade de produ•‹o secular ganharia for•a, em teoria. A unidade
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familiar como arranjo produtivo remonta a um per’odo anterior ao do
pr—prio capitalismo. Ela guarda uma fun•‹o peculiar como unidade
produtiva: ali se encontram, combinados, capital e trabalho, investimento e consumo, patr‹o e empregado, muitas vezes na mesma pessoa,
ou dentro do grupo familiar.(Barros, 1991)
Essa nova categoria enriquecer‡ o debate te—rico sobre a natureza
do trabalho na agricultura nos anos seguintes. Uma categoria que
sempre esteve ali, pouco vis’vel, porŽm desenvolvendo estratŽgias
pr—prias de reprodu•‹o. Para sorte dos urbanos, essa reprodu•‹o
baseava-se na produ•‹o dos alimentos mais baratos, embora essenciais, para nosso desenvolvimento. Sem ela, ter’amos de h‡ muito
esquecido como seriam as hortali•as, os tubŽrculos, as flores, e boa
parte da produ•‹o leiteira e pecu‡ria. Sem falar nos doces e nos queijos processados pelas pequenas oficinas de produ•‹o artesanal. Mas,
sobretudo, deixando o lado rom‰ntico da produ•‹o, a essencialidade da
agricultura vai perdendo diante dos avan•os da tecnologia produzida
para o mundo urbano.
Apenas a partir dos conflitos gerados pelos tratados de comŽrcio
internacional, na dŽcada dos 1990, a produ•‹o rural come•a a buscar
uma identidade. A amea•a das pol’ticas de comŽrcio comuns dos pa’ses centrais para as formas de produ•‹o familiares dos pa’ses perifŽricos ganha contornos dram‡ticos no MŽxico. No Brasil, o crescimento
do desemprego rural em regi›es como o Rio Grande do Sul apresenta
forte rela•‹o com a expans‹o da soja a partir dos anos 1990. A competitividade internacional induzida pela libera•‹o do comŽrcio ter‡
uma proje•‹o inexor‡vel sobre os n’veis de tecnifica•‹o da agricultura,
com o deslocamento das frentes de expans‹o da soja para a Amaz™nia
e o Nordeste ocidental. A imposi•‹o de novas alternativas de trabalho
no meio rural exigir‡ uma adapta•‹o a novas ocupa•›es, que agregam
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valor ao produto agr’cola e que v‹o limitar as perdas de popula•‹o para
as cidades. Formas de pluriatividade e dupla atividade ser‹o identificadas ao longo dos anos 1990, como explica•‹o para uma relativa perman•ncia do emprego no meio rural do pa’s. (Schneider, 1999)
Nos final dos anos 1980, estudos sobre as estratŽgias de trabalho
entre produtores hort’colas no Nordeste brasileiro lan•avam luzes
sobre a import‰ncia da categoria de produtores familiares para o desenvolvimento rural e a manuten•‹o de condi•›es m’nimas de harmonia
entre as sociedades urbana e rural. Uma das estratŽgias comuns no
Nordeste era a migra•‹o de apenas parte da fam’lia para ocupa•›es
urbanas, no Sul, ou na pr—pria regi‹o. Como dissemos anteriormente,
seriam os mais capazes que se lan•ariam em busca de novas oportunidades de ocupa•‹o. Mas os que permaneceram teriam a seu cargo
n‹o apenas os mais idosos e os mais jovens da fam’lia. Seriam eles
tambŽm os respons‡veis pela manuten•‹o da propriedade, sem a qual
a migra•‹o para as cidades seria inevit‡vel. (Barros, 1991)
As estratŽgias desenvolvidas foram engenhosas e variadas. Os
arranjos familiares tinham como base a chamada Òfam’lia estendidaÓ.
Ela Ž formada pelos sogros, genros, cunhados, tios, sobrinhos, e outros
parentes pr—ximos. Eles sempre eram encontrados nas propriedades
mais produtivas, que enfrentavam mais facilmente os riscos e os
desafios de um mercado sens’vel como o dos produtos hort’colas. O
mesmo padr‹o de ajuda mœtua, onde existia um fundo comum, Ž tambŽm encontrado nas margens do S‹o Francisco, na magn’fica regi‹o de
v‡rzeas entre Sergipe e Alagoas. Nos dois casos, os parentes ajudavam
a resolver um problema fundamental da moderniza•‹o produtiva: a
escala da produ•‹o. Normalmente, uma unidade produtiva de 2 ou de
10 hectares n‹o Ž capaz de comprar um trator, ou um sistema de
bombeamento, ou um transporte para a produ•‹o. Ela n‹o tem
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ÒescalaÓ, produ•‹o suficiente para pagar o investimento e sua
manuten•‹o. PorŽm duas, tr•s, cinco unidades de parentes j‡ s‹o
capazes de justificar esses investimentos, com menor risco do que se
associando com desconhecidos.
No lado da produ•‹o, as estratŽgias passavam pela sucess‹o
inteligente de cultivos, ordenados em fun•‹o do tempo da colheita.
Sem falar na diversifica•‹o de produtos, para evitar e compensar os
riscos das incertezas dos mercados da regi‹o.
Um fato not‡vel entre os produtores hort’colas dos brejos do
Nordeste era sua independ•ncia em rela•‹o ao governo. Sem incentivos,
sem crŽdito para a agricultura familiar Ñ s— criado mais tarde Ñ , em
1995, eles s‹o atŽ hoje capazes de sustentar o abastecimento da regi‹o
metropolitana do Recife e de outras capitais do Nordeste.
A base de todas as unidades produtivas era sempre a mesma: o
nœcleo familiar, refor•ado pela fam’lia estendida. E a comercializa•‹o,
em geral era feita por um membro da comunidade, com seu Toyota ou
pequeno caminh‹o. As perdas e as necessidades adicionais eram atendidas pelos servi•os de acabamento de roupas no p—lo de confec•›es
n‹o muito distante. A pluriatividade, que anos depois seria identificada
e teria confirmada sua import‰ncia pelas estat’sticas oficiais. AlŽm do
acabamento de roupas, outras ocupa•›es pluriativas incluem, atŽ hoje,
2005, a produ•‹o de vassouras de palha de palmeira nas comunidades
locais do Brejo da Madre de Deus.
Mas a unidade familiar no Nordeste n‹o se mantŽm apenas da produ•‹o pr—pria. Muitas comunidades do semi-‡rido se dedicam a
migra•›es peri—dicas, no intervalo da esta•‹o seca, para as colheitas de
cana e de frutas de exporta•‹o no S‹o Francisco ou nos p—los de fruticultura do Rio Grande do Norte.
O que parece fundamental em rela•‹o ˆs atividades da produ•‹o
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familiar n‹o Ž a identifica•‹o de suas fraquezas, ou de seu potencial
para conquistar mercados. ƒ sua perman•ncia como garantia de
emprego para uma parcela do grupo familiar. A busca de emprego, trabalho, aqui, no nosso pa’s, se constitui como o desafio de nosso tempo.
E a consci•ncia dessa perman•ncia ser‡ fundamental para a defini•‹o
de pol’ticas e de seus instrumentos, que permitam ajudar essas fam’lias
a conquistar maiores n’veis de visibilidade e renda dentro dos mercados urbanos.
O que parece fundamental em rela•‹o ˆs atividades da
produ•‹o familiar Ž sua perman•ncia como garantia de
emprego para uma parcela do grupo familiar. E a consci•ncia
dessa perman•ncia ser‡ fundamental para a defini•‹o de
pol’ticas e de seus instrumentos, que permitam ajudar
essas fam’lias a conquistar maiores n’veis de visibilidade e
renda dentro dos mercados urbanos.
Com o amadurecimento da organiza•‹o sindical, ao longo dos anos
1990, a influ•ncia da agricultura familiar do Sul foi decisiva para a cria•‹o
de uma ferramenta essencial para o desenvolvimento rural do pa’s: um
sistema de crŽdito rural espec’fico para as condi•›es da agricultura
familiar, pelo menos das regi›es mais desenvolvidas. A partir de 1995,
o PRONAF-Programa de Apoio ˆ Agricultura Familiar, estabelece
uma alian•a estratŽgica entre a cidade e o campo. Os recursos que s‹o
emprestados, em alguns casos a fundo perdido, t•m cerca da ter•a parte
originada do FAT-Fundo de Amparo ao Trabalhador, formado pelas contribui•›es sobre a folha de sal‡rios de empresas urbano-industriais. 10
Para a safra 2003/2004, os recursos do PRONAF foram de R$ 4,5 bi10 O valor da contribui•‹o do FAT ao PRONAF est‡ situado em torno de R$ 2 bilh›es por ano. O saldo
dos recursos do FAT destinados ao BNDES chegava em 2005 a cerca de R$ 79 bilh›es.
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lh›es, sendo previstos R$ 7 bilh›es para 2005.
Apesar de incluir uma parcela relativamente pequena de recursos do
FAT, o PRONAF representa um avan•o sem precedentes no fortalecimento da agricultura familiar e da pequena agroindœstria.
Infelizmente, a distribui•‹o regional dos emprŽstimos do PRONAF
deixa muito a desejar. AtŽ 2004, o Nordeste s— conseguia receber 20
por cento dos recursos do PRONAF, apesar de incluir 48 por cento dos
estabelecimentos considerados familiares. Em contrapartida, o Sul e o
Sudeste, juntos, respondiam pela contrata•‹o de 67 por cento do total
do crŽdito concedido. Apenas na safra 2003/2004, esse montante
chegou a R$ 1.1 milh‹o, como afirmam os dados da Tabela 1.
Disparidade maior ocorre no Centro-Oeste, que absorveu 51 % do
crŽdito no per’odo 1997 a 2003, apesar de contar com apenas 21 % dos
estabelecimentos familiares.
Uma raz‹o ainda determinante da baixa demanda por crŽdito pela
agricultura familiar do Nordeste s‹o os elevados n’veis de incerteza
presentes na agricultura familiar da regi‹o. Em geral, os produtos cultivados t•m baixos pre•os e alto grau de perecibilidade. Em outros
casos, como a cenoura, a maior oferta corresponde ao per’odo de chuvas, com a conseqŸente queda nos pre•os de mercado. No ver‹o, a
oferta reduz-se, mas em compensa•‹o apenas os produtores mais capitalizados, com sistemas de irriga•‹o, conseguem produzir. A solu•‹o
para a absor•‹o de crŽdito pela produ•‹o familiar envolve a amplia•‹o
da escala, em geral pela via do associativismo. Infelizmente, a natureza
individualista da produ•‹o rural e as incertezas dif’ceis de controlar
individualmente tornam muito raros os casos em que a associa•‹o conseguiu funcionar de forma adequada. Isso n‹o significa deixar de lado
o associativismo, mas reconhecer suas limita•›es e como œnica forma
de expans‹o da escala da produ•‹o familiar.
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Outras propostas de solu•‹o para as disparidades regionais e a ainda
baixa demanda de crŽdito apontam para o aumento das alternativas de
financiamentos, a eleva•‹o do grau de capitaliza•‹o para redu•‹o de
riscos, alŽm da proposi•‹o de pol’ticas pœblicas ÒdiferenciadasÓ para a
pequena produ•‹o. Em outros casos, prop›e-se que os produtores
busquem aumentar sua capacidade de produzir em melhor sintonia
com as exig•ncias dos consumidores modernos. (Buainain et al., 2003;
Banco do Brasil, 2004)
Na verdade, Ž preciso ter clareza sobre o verdadeiro alcance das
chamadas Òpol’ticas pœblicasÓ. O Estado, representado por seus diferentes n’veis de governo (de municipal a federal) Ž capaz de interferir
de formas bem espec’ficas sobre a produ•‹o e o n’vel de emprego na
agricultura. Pol’ticas como o assentamento de agricultores sem terra,
infra-estrutura para a produ•‹o, crŽdito, assist•ncia tŽcnica, podem ter
impactos sobre a qualidade e a quantidade produzida. Mas sem garantias de que os resultados v‹o se efetivar. Muitas vezes, os recursos destinados ˆs pol’ticas n‹o se transformam em projetos locais sintonizados com a realidade. E ainda quando forem capazes de ultrapassar as
limita•›es ou incompet•ncias administrativas, eles ir‹o esbarrar nas
limita•›es de recursos para atender a uma demanda t‹o grande. Ent‹o,
n‹o h‡ solu•‹o? N‹o, n‹o h‡ uma œnica solu•‹o, aquela que saia da
m‹o de alguŽm, como um milagre transformador, divino. O papel do
governo, como as demais institui•›es que organizam e estruturam a
sociedade, Ž criar um ambiente favor‡vel para que o desenvolvimento
aconte•a. Um ambiente que ofere•a um conjunto de op•›es Ð crŽdito,
educa•‹o em seus variados n’veis, condi•›es de infra-estrutura, justi•a
para definir e cobrar regras de conviv•ncia. A partir da’ as atividades
econ™micas podem fluir, de acordo com as limita•›es, desejos e caracter’sticas culturais dos produtores.
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TABELA 1. DISTRIBUI‚ÌO REGIONAL DOS RECURSOS DO PRONAF
(1997 A 2003) E VALORES APLICADOS POR REGIÌO (2003/2004).

Regi‹o

Distribui•‹o
do total de
estabelecimentos rurais
(%)

Distribui•‹o
do crŽdito de
1997 a 2003
(%)

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total

5
48
9
17
21
100

7
20
6
16
51
100

Safra
2003/2004
(valores em
R$ milh›es)
556,0
916,0
357,0
786,0
1.942,0
4.557,0

Distribui•‹o
do crŽdito
na safra
2003/2004
(%)
12
20
8
17
43
100

Fonte: Banco Central do Brasil (Bacen); MinistŽrio do Desenvolvimento Agr‡rio (MDA)
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Educa•‹o para o mercado de
trabalho: os desafios da
redu•‹o das desigualdades
economista JosŽ Pastore, numa an‡lise da mobilidade social do
Brasil, identifica alguns aspectos muito interessantes sobre as
formas como a sociedade tem evolu’do para degraus superiores de
renda: ÒNo caso da pobreza rural (lavradores, pescadores, catadores e
outros trabalhadores de baixa ou nenhuma qualifica•‹o e reduzida
renda), 59% dos chefes de fam’lia do Brasil nascem e ficam nessa situa•‹o
e 41% saem dela ao longo da vida, - uma propor•‹o nada desprez’vel
(JosŽ Pastore e Nelson do Valle e Silva, Mobilidade Social no Brasil,
Makron Books, S‹o Paulo, 2000).Ó Em rela•‹o ao movimento entre
gera•›es, Òno Brasil, os que nascem e ficam na pobreza rural s‹o apenas 39%. Para esse estrato social, 61% dos filhos est‹o em condi•›es
melhores do que a de seus pais. No que tange ˆ pobreza urbana, 32%
ficam na posi•‹o dos pais e 63% sobem (5% descem para a pobreza
rural).ÓE entre os fatores que fazem as pessoas melhorarem de vida,
cada vez se tornar‡ mais importante a chamada Òmobilidade circularÓ,
onde para subir na escala social, alguŽm precisa descer. Para tanto, a
escolaridade pode ser um fator cada vez mais importante.
Infelizmente, os dados tambŽm mostram que a escolaridade precisa
de um logo prazo para se tornar uma ferramenta efetiva de mobilidade
social. Para um estudo sobre escolariza•‹o, em 10 anos, a popula•‹o
brasileira acumular‡ um ganho de escolaridade de apenas 1,74 ano.
Comparada com outros pa’ses, a escolaridade no Brasil n‹o deve
atingir 9 anos de estudo antes de 2020. Enquanto isso, pa’ses como
CorŽia, Jap‹o e Estados Unidos mantŽm n’veis de escolaridade da
ordem de 10 anos. E caminham para alcan•ar os 18 anos atŽ 2010.
Segundo o autor, Òo que realmente pesa para melhorar a distribui•‹o
de renda e reduzir a desigualdade social Ž aquilo que as pessoas aprenderam e n‹o o que lhes foi ensinado e muito menos o nœmero de anos

O
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que passaram na escola, especialmente quando se pratica o sistema de
progress‹o autom‡tica.Ó (Pastore, 2001) O desafio da qualifica•‹o para
os pr—ximos anos n‹o ser‡ apenas o de criar oportunidades de ensino,
mas sim o de promover uma educa•‹o orientada para as exig•ncias de
um mercado de trabalho cada vez mais definido por padr›es globalizados.
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Uma vis‹o estat’stica do
emprego e renda no Brasil
studos recentes, baseados no œltimo censo agr’cola (1995/1996)
e nas PNADs, oferecem um quadro do emprego e desemprego
rural no Brasil.

E

●

Nos anos 90, cresce o nœmero de fam’lias com todos os membros
desempregados e das que tinham pelo menos um membro procurando emprego.

●

Entre 1995 e 1998, cresce o nœmero de fam’lias que possuem
pelo menos um de seus membros procurando emprego, que passa
de 3,9 para 5,8 milh›es, um aumento de 1,9 milh‹o de fam’lias, o
que corresponde a uma taxa de crescimento de 14% ao ano. Para
as fam’lias rurais, a taxa Ž maior ainda: 16,3% ao ano.

●

Existiam no Brasil, em 2000, cerca de 3 milh›es de fam’lias
assalariadas rurais, sendo que 2,6 milh›es dessas vivendo prioritariamente das rendas oriundas da agricultura.

●

Em 1995, segundo o Censo Agropecu‡rio, 3,4 milh›es de fam’lias
rurais possu’am ‡reas menores que a mŽdia dos lotes nos assentamentos de reforma agr‡ria em seus estados.

●

Cerca de 1,3 milh‹o de fam’lias rurais, em 1998, tinham parte de
sua renda proveniente de atividades n‹o agr’colas. Essas s‹o
chamadas fam’lias pluriativas, contingente em crescimento na
agricultura brasileira.

●

Entre 1985 e 1996, a popula•‹o ativa agr’cola passou de 23,4 milh›es de pessoas para 19,9 milh›es, ou seja, uma perda anual de
2,39%. As exce•›es situam-se no norte do Mato Grosso e no
oeste do Par‡ e em menor grau em Roraima e Cear‡. (David,
1999)
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●

A varia•‹o do pessoal ocupado por regi›es no per’odo 1985-1996
acompanha a varia•‹o do nœmero total de estabelecimentos e
daqueles de menos de 10 ha. ÒAssim, a diminui•‹o do pessoal
ocupado nas atividades agropecu‡rias - o •xodo agr’cola - parece
estar ligado de maneira bastante forte ao dos pequenos estabelecimentos o que, nas regi›es onde eles s‹o dominantes, traz como
conseqŸ•ncia uma redu•‹o sens’vel do nœmero total de estabelecimentos.Ó (David, 1999)

●

Dados do Censo de 2001 indicam que Òna ‡rea rural, 78% das
pessoas s‹o pobres, ao passo que, na urbana, 46% se encontram
nessa situa•‹o. Os pobres rurais para um linha de pobreza de 0,5
sal‡rios m’nimos per capita representariam 27.689.248 pessoas,
ou seja, aproximadamente 5 milh›es de fam’lias. Se a linha de
pobreza considerada for 0,25 sal‡rios m’nimos per capita, o
nœmero total de pobres seria de 18.756.494 pessoas, cerca de 3,4
milh›es de fam’lias.Ó (David, 1999)

●

Dados comparativos entre os Censos demogr‡ficos de 1980 e
1991 mostram que s— o setor agroindustrial mostrou uma
evolu•‹o positiva. Neste per’odo, o pessoal ocupado em atividades agroindustriais no pa’s cresceu mais de 21%, passando de
2,8 milh›es para 3,4 milh›es. (David, 1999)

●

ÒEntre 1980 e 1991 ocorrem importantes redu•›es de renda entre
trabalhadores da agropecu‡ria para a faixa de atŽ 1 SM - sal‡rio
m’nimo. No setor agroindustrial, cabe destacar o forte crescimento da faixa de pessoal ocupado com remunera•‹o de atŽ 1 SM na
regi‹o Nordeste: de 1980, a maioria das pessoas ocupadas na
agroindœstria nordestina tinha renda entre 1 e 2 SM (39,01%),
sendo que logo em seguida vinham as pessoas ocupadas na faixa
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de renda acima de 2 SM (37,37%).Ó (David, 1999)
●

Em 1991, verifica-se uma brutal revers‹o desse quadro, com a
maioria do pessoal ocupado na agroindœstria passando a pertencer
ˆ faixa de renda mais baixa, 47,41%, seguida pela faixa de renda
intermedi‡ria, com 27,30%, e ficando a faixa de renda acima de 2
SM em œltimo lugar, com 24,24%. Todas as atividades agroindustriais desenvolvidas na regi‹o apresentaram transfer•ncia de pessoal ocupado das faixas de renda mais altas, especialmente da
faixa intermedi‡ria, para a faixa de renda abaixo de 1 SM, mas as
que mais contribu’ram para essa involu•‹o nordestina foram as
indœstrias de papel e papel‹o, de bebidas, e os servi•os auxiliares
da agricultura e da pecu‡ria.Ó (David, 1999)

●

Em 1996, Òa agricultura familiar respondia por 38,9% do PIB
agr’cola do Brasil, mas apenas 16% dos agricultores familiares
tinham assist•ncia tŽcnica; em 1996, 38% dos mesmos tinham
uma ‡rea inferior a 5 ha, 50% usavam tecnologia manual e apenas
25% usavam trator. Ou seja, havia limita•›es tanto na disponibilidade de terra como de tecnologia e de financiamento, que impediam um melhor desempenho desse segmento dentro do contexto
da agricultura do pa’s.Ó (Buainain, 2003)
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G•nero e gera•‹o:
ajustamentos e corre•›es
necess‡rias
diferencia•‹o das atividades rurais por g•nero remonta aos
prim—rdios da agricultura. Estudos arqueol—gicos apontam as
mulheres como respons‡veis por tarefas espec’ficas ligadas ˆ domestica•‹o de animais e ao cultivo da terra. Certas especificidades biol—gicas do sexo feminino, como a responsabilidade pela reprodu•‹o da
fam’lia, ser‹o determinantes de atitudes confundidas com subservi•ncia e fraqueza e geradoras de papŽis sociais e econ™micos secund‡rios,
numa vis‹o cl‡ssica da economia. Nos œltimos 30 anos, a progressiva
compreens‹o da essencialidade da mulher como parte das atividades
produtivas tem contribu’do para a incorpora•‹o de uma vis‹o de
g•nero na legisla•‹o trabalhista, especialmente em rela•‹o ao trabalho
rural.
No Brasil, a conquista de novos direitos da mulher Ž representada
por conquistas de direitos ˆ garantia de emprego a partir da gravidez,
licen•as para amamenta•‹o, aposentadoria em idade inferior ˆ dos
homens, principalmente. (Batich, 2004) Entretanto, ainda s‹o percebidos sinais de discrimina•‹o contra a mulher no mercado de trabalho,
tanto urbano quanto rural. As formas de opress‹o f’sica e moral, a
atribui•‹o de cargos sem a considera•‹o de capacidades e a diferencia•‹o de sal‡rios s‹o fatores discriminantes ainda por evoluir ao longo
do desenvolvimento. Na esfera rural, a subordina•‹o do trabalho feminino Ž evidenciada por aspectos como:

A

●

Òas tarefas executadas no ‰mbito da esfera produtiva (produ•‹o destinada ˆ comercializa•‹o) s— s‹o contabilizadas como parte de um
esfor•o coletivo, na maioria das vezes aparecendo apenas como
ÔajudaÕ;
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●

seu trabalho na esfera produtiva permanece praticamente invis’vel,
tendo em vista que Ž praticado no interior do estabelecimento,
sendo os homens praticamente os œnicos respons‡veis pelos contatos com o exterior (contato com extensionistas, bancos, sindicato,
cooperativa, firmas vendedoras de insumos e compradores);
● elas n‹o det•m o conhecimento tecnol—gico necess‡rio para administrar o estabelecimento agropecu‡rio;
● elas n‹o administram os recursos originados com a venda da produ•‹o.Ó (Brumer, 2004: 211)
Nas ‡reas rurais, a essencialidade da mulher como parceira da atividade produtiva tem sido discutida nos œltimos anos. AlŽm do cuidado
com a fam’lia, Ž a mulher quem organiza e executa, junto com os filhos menores, atividades essenciais, como a busca de ‡gua, a
manuten•‹o da horta domŽstica e a cria•‹o de pequenos animais. ÒNo
entanto, n‹o se deve superestimar a import‰ncia de sua autonomia e
poder nesse dom’nio, tendo em vista, por um lado, que as vendas feitas
por elas geralmente s‹o eventuais e de pequeno valor e, por outro, que
as atividades domŽsticas s‹o consideradas como secund‡rias, pelos
pr—prios membros da fam’lia, em rela•‹o ˆs atividades produtivas.Ó
(Brumer, 2004: 212)
A redu•‹o das oportunidades de emprego rural e a baixa capacidade
de obten•‹o de renda a partir da produ•‹o domŽstica vai exigir a
migra•‹o dos homens adultos em busca de trabalho, deixando para tr‡s
as mulheres com filhos menores, ampliando o que no Nordeste foi
chamado de "viœvas da seca". Entretanto, como tend•ncia geral, a acelera•‹o das migra•›es para as cidades ao longo da dŽcada de 90 apre-
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sentou um forte conteœdo feminino, com maiores contingentes de mulheres jovens, na faixa de 20-25 anos, buscando ocupa•›es urbanas.
(Brumer, 2004) Essa tend•ncia Ž refor•ada pelos dados do Gr‡fico 1,
para o per’odo 1992/1997. Tr•s hip—teses s‹o sugeridas para explicar
a maior participa•‹o feminina nos processos migrat—rios: "a) maior
oferta de trabalho para mulheres no meio urbano ligada ˆ expans‹o do
setor servi•os; b) din‰micas das rela•›es de g•nero na fam’lia; c)
GRçFICO 1
EVOLU‚ÌO DA DISTRIBUI‚AO RELATIVA DA POPULA‚ÌO
FEMININA OCUPADA, POR ALGUNS RAMOS DE ATIVIDADE,
SEGUNDO AS GRANDES REGIÍES
BRASIL - PERêODO DE 1992/1997
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Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domic’lios 1992: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2001.
1 CD-ROM:; Pesquisa nacional por amostra de domic’lios 1997: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
1 CD-ROM
Notas: Exclusive a popula•‹o da ‡rea rural de Rond™nia, Acre, Amazonas, Roraima, Par‡ e Amap‡.
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rela•‹o entre processos migrat—rios e graus mais elevados de escolaridade." (Camarano e Abramovay, 1999)
No Nordeste, a partir dos anos 90, a mulher passar‡ a ingressar mais
fortemente nas novas oportunidades de trabalho na agricultura, especialmente a colheita e os tratos culturais de frutas, como a uva e a
manga na regi‹o do S‹o Francisco (Pernambuco/Bahia), ou na horticultura das regi›es de serras pr—ximas a Recife. Certas atividades nos
cultivos e na p—s-colheita s‹o atribu’das preferencialmente ˆs mulheres, aparentemente por suas habilidades e adapta•‹o maiores que as
dos homens. Nos cultivos de frutas do S‹o Francisco, estimava-se que
60% dos trabalhadores eram mulheres em fins da dŽcada de 90.
(Branco & Vainsencher, 2000)
Entretanto, o aumento da demanda pelo trabalho feminino n‹o
reflete, necessariamente, o aumento da qualidade do trabalho. Estudos
entre as trabalhadoras nos cultivos de frutas apontam queixas constantes
relacionadas com as condi•›es de trabalho:
Ò(...)irrita•‹o nos olhos, cefalŽia, tontura, v™mito, alergia,
entre outros. Esses sintomas s— afetam as mulheres porque
elas s‹o as œnicas respons‡veis pela atividade do ÒraleioÓ da
uva: a poda dos cachos de fruta para evitar o seu crescimento
desordenado. As trabalhadoras ficam o dia todo com os bra•os
levantados para o alto, com a cabe•a sob os cachos, aparando
com os seus olhos os res’duos advindos dos agrot—xicos. Por
sua vez, somente poucas confirmaram ter procurado um mŽdico, por ocasi‹o da ocorr•ncia dos sintomas. (Branco &
Vainsencher, 2000).
Diferencia•›es entre trabalhadoras tempor‡rias e permanentes Ð
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que se refletem em sal‡rios e seguran•a no emprego - v‹o se refletir em
discrimina•›es contra as mais idosas, que s‹o aceitas apenas como
tempor‡rias, ou contra as mulheres em idade fŽrtil, incentivadas ˆ
esteriliza•‹o. (Branco & Vainsencher, 2000).
De maneira geral, a amplia•‹o da participa•‹o da mulher no trabalho rural remunerado se faz acompanhar de mudan•as e contradi•›es
que passam a afetar a vida dessas trabalhadoras, entre elas:
Òa amplia•‹o da jornada de trabalho (o trabalho domŽstico
n‹o encontra substituto); a monetariza•‹o do seu trabalho; a
conscientiza•‹o de seus direitos (...); a explora•‹o nas atividades agr’colas (...) atravŽs da especializa•‹o do trabalho; o
comprometimento da saœde; e a (maior) participa•‹o pol’tica.Ó
(Rufino e Albuquerque, 1994)
Uma quest‹o de g•nero
A proje•‹o masculina da evolu•‹o do emprego agr’cola apresenta
os contornos regionais delineados no Gr‡fico 2, ao longo dos anos 90.
Para a regi‹o Nordeste, o emprego masculino se reduz fortemente,
enquanto aumenta o trabalho por conta pr—pria em todas as regi›es.
Em contraste, os dados do emprego feminino indicam um forte aumento do trabalho para o pr—prio consumo, mostrando a precariedade das
condi•›es de emprego feminino na agricultura em geral.
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GRçFICO 2
EVOLU‚ÌO DA DISTRIBUI‚AO DA POPULA‚ÌO AGRêCOLA
MASCULINA OCUPADA, POR CATEGORIA DE POSI‚ÌO
NA OCUPA‚ÌO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÍES
BRASIL - PERêODO DE 1992/1997
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Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domic’lios 1992: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2001.
1 CD-ROM:; Pesquisa nacional por amostra de domic’lios 1997: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
1 CD-ROM
Notas: Exclusive a popula•‹o da ‡rea rural de Rond™nia, Acre, Amazonas, Roraima, Par‡ e Amap‡.
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Conclus›es: as novas
realidades do trabalho
na agricultura brasileira
popula•‹o ocupada na agricultura brasileira era estimada em
16.141.333 pessoas em 2002, indicando uma redu•‹o de 4%
em rela•‹o a 1997. Estudos do perfil da m‹o-de-obra rural ao longo
dos anos 90, entretanto, sugerem um crescimento, de forma diferenciada, de ocupa•›es em atividades n‹o agr’colas entre os residentes nas
‡reas rurais. Ao mesmo tempo, as oportunidades de trabalho em ocupa•›es rurais se abrem para residentes urbanos, como no caso dos
empregados nas tarefas de corte de cana e colheitas diversas, especialmente no Sul, Sudeste e Nordeste. Esses empregos, em sua maioria
tempor‡rios, sofrem com a eleva•‹o da tributa•‹o sobre os contratos
formais, estimulando a multiplica•‹o e perpetua•‹o de formas de contrata•‹o informal nas agriculturas regionais. Esse fato fica evidente
quando verificamos que apenas 10% da m‹o-de-obra rural era contribuinte da previd•ncia em 2002, ao contr‡rio dos 51% da m‹o-deobra urbana. Em rela•‹o ˆs mulheres, a precariza•‹o se agravava, na
medida em que apenas cerca de 3% da m‹o-de-obra rural feminina
contribu’a para a previd•ncia em todo o pa’s. (IBGE 2002) O Gr‡fico
3 reflete essa distribui•‹o regional perversa da precariza•‹o do trabalho na agricultura brasileira, que mantŽm o trabalho rural no Nordeste
sob formas tradicionais de contrata•‹o.
Ao mesmo tempo, formas de organiza•‹o familiar permanecem e se
ampliam, como no caso dos assentamentos de reforma agr‡ria. Nichos
de mercado, como no caso dos hort’colas, ou incentivos de crŽdito para
a agricultura familiar t•m garantido a manuten•‹o de formas de produ•‹o familiar que combinam o trabalho domŽstico com a migra•‹o,
permanente ou tempor‡ria, de parte da fam’lia, em busca de sal‡rios
que ir‹o complementar a renda do nœcleo rural. Apesar de baixa, a pro-

A
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GRçFICO 3
EVOLU‚ÌO DA DISTRIBUI‚AO RELATIVA DOS EMPREGADOS
COM CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA NAS ATIVIDADES
AGRêCOLAS, POR SEXO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÍES
BRASIL - PERêODO DE 1992/1997
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Fonte: Pesquisa nacional por amostra de domic’lios 1992: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. 1 CD-ROM;
Pesquisa nacional por amostra de domic’lios 1997: microdados. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 1 CD-ROM
Notas: 1. Exclusive a popula•‹o da ‡rea rural de Rond™nia, Acre, Amazonas, Roraima, Par‡ e Amap‡.
2. Exclusive militantes e funcion‡rios pœblicos estatut‡rios.

dutividade dessas unidades vai permitir que elas se associem, como
trabalhadores tempor‡rios, ˆ produ•‹o orientada para a agroindœstria
ou para a exporta•‹o.
Nesse contexto, avan•am transversalmente os desenvolvimentos
biotecnol—gicos, cumprindo agendas de desenvolvimento tecnol—gico
internacionalmente. Internamente, esses avan•os acenam com ganhos
de produtividade quase sempre baseados na redu•‹o de custos de m‹ode-obra rural.
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Os desafios das pr—ximas dŽcadas estar‹o na capacidade de
pequenos produtores de tambŽm se beneficiarem das novas tecnologias. O caso dos cultivos in vitro pode ser ilustrativo. Tecnologias
modernas podem ser usadas para reduzir o tempo de crescimento de
produtos t’picos da agricultura familiar, como o abacaxi ou as flores
tropicais.11 E ainda reproduzindo variedades de banana resistentes a
viroses extremamente graves. Sem contar a crescente aceita•‹o dos
org‰nicos e dos produtos naturais.
S‹o caminhos por onde devem passar crescentes contingentes de
produtores e de trabalhadores. Infelizmente, as causas de desemprego
avan•am mais r‡pido do que as solu•›es para o emprego. Mas as
demandas capazes de serem solucionadas com o trabalho humano tambŽm s‹o crescentes. Os enormes vazios de qualidade de vida, de
nutri•‹o, de infra-estrutura permanecem ou se ampliam nas ‡reas
rurais. (Gehlen, 2004) As solu•›es tecnol—gicas j‡ mostraram que
podem ser neutras ou positivas em rela•‹o ao emprego local, desde que
devidamente apoiadas pela disponibilidade de crŽdito, apoio tŽcnico e
forma•‹o gerencial.
Baterias de pol’ticas e projetos s‹o destinadas a cada ano ˆ solu•‹o
de problemas locais. Uma das raz›es do baixo impacto das pol’ticas
pœblicas para a solu•‹o de problemas locais reais parece muito clara:
os recursos destinados aos projetos locais s‹o capturados por outras
regi›es. O caso do Nordeste Ž caracter’stico. A maioria dos recursos de
uma prefeitura Ž gasta com o pagamento de servidores e com compras
de bens e servi•os fora dos seus munic’pios. Eles ser‹o fontes de
11 A experi•ncia de produzir mudas de banana in vitro resistentes a viroses e dissemin‡-las entre pequenos
produtores rurais foi realizada em Pernambuco no final da dŽcada de 1990. A idŽia era de que parte do
processo de aclimata•‹o das mudas, depois que sa’ssem do laborat—rio da UFRPE, fosse feito nas regi›es
produtoras, ampliando as oportunidades de emprego locais. Infelizmente, o projeto nunca chegou a sensibilizar os financiadores de novas tecnologias para a agricultura da regi‹o.
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emprego em outras regi›es distantes de suas comunidades. Isso Ž de se
esperar em regi›es de poucos recursos, mas reproduz o atraso da
regi‹o. O caso mais t’pico Ž o da merenda escolar. Muitos munic’pios
do interior do Nordeste compram farinhas processadas no Sul, abandonando seus pr—prios produtores. Deixa-se de trocar votos por empregos indiretos, uma forma Žtica e sustent‡vel de fazer pol’tica. As regras
de licita•‹o, criadas para prevenir a corrup•‹o, acabam perpetuando a
doa•‹o de favores ao invŽs da compra de produtos localmente. As
compras locais dos governos precisam ser estimuladas, sob pena de
nos afastarmos ainda mais de solu•›es concretas para o crescimento do
emprego, seja rural ou urbano.
A maioria dos recursos de uma prefeitura Ž gasta com
o pagamento de servidores e com compras de bens e servi•os
fora dos seus munic’pios. O caso mais t’pico Ž o da merenda
escolar. As regras de licita•‹o, criadas para prevenir a
corrup•‹o, acabam perpetuando a compra de favores ao
invŽs da compra de produtos localmente. As compras locais
dos governos precisam ser estimuladas, sob pena de nos
afastarmos ainda mais de solu•›es reais para o crescimento do
emprego, seja rural ou urbano.
Mas outra prioridade se imp›e. O enorme potencial de gera•‹o de
emprego por meio de crŽditos do PRONAF precisa ser utilizado em
favor da produ•‹o familiar, do Nordeste em particular. Algumas das
dificuldades est‹o dentro das institui•›es financeiras, para quem a pulveriza•‹o de contratos representa um aumento indesej‡vel de custos
administrativos. Por outro lado, faltam est’mulos suficientes aos produtores para que incorporem o crŽdito como um componente desej‡vel
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de suas atividades produtivas e n‹o como uma ajuda do governo para
elevar temporariamente a renda familiar. 12
O cen‡rio aponta para a diversidade de formas de ocupa•‹o no meio
rural, segmentadas por atributos, como capacidade tŽcnica e n’vel educacional. O acesso a formas de educa•‹o objetivas e voltadas para
necessidades espec’ficas da ‡rea rural ser‡ uma condi•‹o para a agrega•‹o de valor ˆ m‹o-de-obra dispon’vel nas ‡reas rurais.
Sobre as formas de organiza•‹o do trabalho, os sindicatos de trabalhadores rurais seguir‹o perdendo associados para as novas formas
de organiza•‹o de pequenos produtores e de assalariados rurais (Alves
e Aleida, 2000). A atualiza•‹o dos sindicatos como espa•os de
assist•ncia tŽcnica e forma•‹o de seus associados dever‡ evoluir em
detrimento de uma postura reivindicativa diante dos governos. A valoriza•‹o do produtor rural como agente de transforma•‹o, mais do
que como objeto de programas de assist•ncia ˆ pobreza dever‡ tomar
corpo, sob pena de ampliarmos a marginaliza•‹o de categorias essenciais para o desenvolvimento e a prote•‹o ˆ natureza.
Oportunidades crescentes de valoriza•‹o da produ•‹o rural s‹o
oferecidas pela diversifica•‹o da demanda por produtos mais
saud‡veis e socialmente mais justos. A expans‹o de redes de consumo
org‰nico apresenta enorme potencial, ainda apropriado por produtores
mais bem estruturados. O trabalho de ONGs e a cria•‹o de espa•os de
comercializa•‹o pœblicos e privados podem contribuir para sustentar
n’veis de emprego entre fam’lias de ‡reas metropolitanas. 13
12 No munic’pio de Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, durante os anos 1990, o Sindicato de
Trabalhadores Rurais local estabeleceu uma parceria bem sucedida com o Banco do Nordeste para que
parte do processo de concess‹o de crŽdito fosse feito pelo pr—prio sindicato. (Barros, 1999)
13 ƒ o caso das feiras livres das grandes cidades. Curiosamente, Ž no Nordeste onde elas s‹o menos organizadas e atraem cada vez menos consumidores.
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Uma alian•a estratŽgica entre a produ•‹o de conhecimento e a produ•‹o familiar deve ser ampliada. Os centros de gera•‹o de tecnologias precisam ser revitalizados na dire•‹o de um apoio mais decisivo a
produtores alimentares, capaz de refor•ar a seguran•a e, sobretudo, a
cidadania alimentar.14
Esse Ž um quadro de v‡rios matizes, onde se preserva a diversidade
e se descobrem oportunidades para o desenvolvimento rural. Um
desenvolvimento que depender‡ cada vez mais de parcerias entre mercados, agentes financeiros, organiza•›es da sociedade civil, empresas
de insumos e biotecnologia, governos e organiza•›es de trabalhadores.
Oportunidades de neg—cios sob a perspectiva de œltima fronteira. Cada
vez mais estamos no final dos recursos naturais e no limite m’nimo da
resist•ncia dos desempregados. As f—rmulas est‹o prontas, o cen‡rio
preparado, os atores ensaiados. Nos resta agora atuar dentro de nossos
limites, encarando nossos papŽis, cumprindo nossas responsabilidades.

14 Um exemplo disso Ž o Projeto Pirapama: Nossa Mata, Nosso Rio, no Cabo, regi‹o metropolitana do
Recife. Apoiado por uma indœstria qu’mica, o projeto introduziu receitas de p‹es que substituem 30 % da
farinha de trigo importada por produtos da agricultura familiar local, como aipim, batata doce, inhame. As
f—rmulas foram desenvolvidas por alunas da Universidade Federal Rural de Pernambuco em seu curso de
economia domŽstica. AlŽm de deliciosas e nutritivas, as f—rmulas t•m criado fontes de renda para uma
sŽrie de fam’lias locais que n‹o dispunham de outras alternativas de sobreviv•ncia, alŽm dos programas
sociais do governo.
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meio da informatiza•‹o e da cria•‹o de grupos jovens de assist•ncia
tŽcnica.
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alimentar entre comunidades da regi‹o metropolitana do Recife,
apoiados pela Petroflex, no marco do Protocolo Atua•‹o Respons‡vel.
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desde 1995, como professor de Economia Brasileira Contempor‰nea e
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Desenvolvimento Rural.
Desde 2002 atŽ 2006, exerce o cargo de Vice-Presidente da ALASRU
Ð Associa•‹o Latino-Americana de Sociologia Rural (www.alasru.org
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Sobre a Universidade Federal
Rural de Pernambuco
hist—ria da Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE tem in’cio no dia 3 de novembro de 1912, quando foi
lan•ada a pedra fundamental do edif’cio que abrigaria as Escolas
Superiores de Agricultura e Medicina Veterin‡ria, inauguradas no dia
1 de fevereiro de 1914, na cidade de Olinda, pelo Reverendo Abade do
Mosteiro de S‹o Bento, Dom Pedro Roeser.
A trajet—ria da Universidade vem, desde ent‹o, caminhando para a
forma•‹o do que hoje Ž a UFRPE, institui•‹o que engloba atualmente
nove campi e oferece 19 cursos de gradua•‹o, 15 Programas de P—sgradua•‹o, alŽm de cursos de n’vel mŽdio em seu ColŽgio Agr’cola.
O Departamento de Letras e Ci•ncias Humanas mantŽm cursos de
gradua•‹o nas ‡reas de Economia e Sociologia Rural e Hist—ria, alŽm
do Mestrado em Administra•‹o e Desenvolvimento Rural.

A
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Sobre a Organiza•‹o Gelre
Organiza•‹o Gelre: 42 anos de excel•ncia
no recrutamento, sele•‹o e administra•‹o
de profissionais em todo Brasil
ioneira em trabalho tempor‡rio no Brasil, a Gelre Ž uma empresa de recursos humanos que atua h‡ quatro dŽcadas no Pa’s.
Atualmente, tambŽm abrange as ‡reas de trabalho efetivo e est‡gios.
S‹o mais de dois milh›es de curr’culos em banco de dados, 4.500
clientes e quase 40 mil trabalhadores administrados por m•s. Suas
principais ‡reas de atua•‹o s‹o: varejo, constru•‹o civil, industrial,
administrativo, cont‡bil, agr’cola, inclus‹o social, inform‡tica, treinamento, sele•‹o de mŽdia ger•ncia e promo•‹o e eventos.
Para atender a esta demanda de vagas e candidatos, a Organiza•‹o
possui mais de 90 unidades no Brasil e 12 na Argentina, onde oferece
assessoria para empresas que desejam operar no Mercosul. Fazem
parte de sua estrutura treze empresas coligadas (Gelre Trabalho
Tempor‡rio, Atra Prestadoras de Servi•os, Central de Est‡gios Gelre,
Planservice, Plansevig, Plantech, Interclean, Omnia, ASM, GGi, Atra
SI, Gelre Agr’cola e Rentalcenter) e seis divis›es (Constru•‹o Civil,
Responsabilidade Social, Recrutamento e Sele•‹o, Treinamento,
Promo•‹o (GPP) e MŽdia Ger•ncia (Task force). Todas originadas para
oferecer solu•›es eficazes ˆs necessidades espec’ficas de seus clientes.
Os profissionais que buscam coloca•‹o ou recoloca•‹o no mercado
de trabalho, por sua vez, contam com a facilidade de se candidatar ˆs
vagas de todas as regi›es do Pa’s sem nenhum custo, pois os encargos
ficam reservados ˆs empresas e aos parceiros que utilizam os servi•os
da organiza•‹o.

P

| 62 | Colet‰nea Gelre Ð SŽrie Estudos do Trabalho |

Para otimizar ainda mais a rela•‹o entre empregado e empregador,
o portal Gelre.com.br oferece as mais avan•adas solu•›es on line de
recursos humanos. Os clientes podem divulgar suas vagas, reduzindo
custos e ganhando agilidade no processo de sele•‹o e recrutamento.
Ultrapassando obst‡culos
Segundo o IBGE, 14,7% da popula•‹o brasileira apresentam algum
tipo de defici•ncia. Sens’vel a esses dados, a Gelre criou a Divis‹o de
Responsabilidade Social, que busca incluir o profissional com defici•ncia, bem como o de terceira idade, na sociedade por meio de seu
trabalho, possibilitando superar suas limita•›es e aproveitar seu potencial no processo produtivo ƒ oferecido suporte para as companhias que
querem contratar profissionais nestas condi•›es e para o trabalhador
em suas necessidades espec’ficas.
AtŽ hoje, cinco anos ap—s sua inaugura•‹o, a Divis‹o de
Responsabilidade Social encaminhou mais de 1.700 profissionais com
defici•ncia para o mercado de trabalho, nas mais diversas atividades.
Primeira oportunidade
Atuando como agente de integra•‹o entre empresa, estudante e
institui•‹o de ensino, a Central de Est‡gios Gelre busca proporcionar
aos alunos de ensino mŽdio, profissionalizante, universit‡rio e de educa•‹o especial a oportunidade de uma coloca•‹o no mercado de trabalho atravŽs da pr‡tica do est‡gio. A divis‹o oferece entre seus
servi•os amplo cadastro regionalizado de estudantes, relat—rio de
acompanhamento e controle de freqŸ•ncia.
Diversidade e especialidade
Outras divis›es e empresas parceiras especializadas fazem parte da
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Organiza•‹o, cuidando de ‡reas diversas como: medicina e engenharia
de seguran•a do trabalho, terceiriza•‹o de administra•‹o de pessoal em
regime C.L.T., terceiriza•‹o plena e back office, terceiriza•‹o de seguran•a e vigil‰ncia, tecnologia em seguran•a eletr™nica e home automation. Est‹o inclu’dos ainda tecnologia em servi•os de limpeza,
solu•›es de inform‡tica para Recursos Humanos (softwares, e-recruitment, etc.), administra•‹o de trabalhador rural, terceiriza•‹o total das
rotinas de administra•‹o de pessoal e recursos humanos Ð BPO
(Business Process Outsourcing), consultoria de informa•›es trabalhistas e previdenci‡rias e loca•‹o de itens para feiras/eventos /constru•‹o
civil / engenharia.
Mais informa•›es: (11) 3222-4311, S‹o Paulo - Capital e Grande S‹o
Paulo, e 0800-134311, demais localidades.
E-mail: marketing@gelre.com.br
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