mento, se verifica acentuado incremento nas atidades
da indlistria da consmgio civil e a o elevados os investimentos em obras pfiblicas.Esses segmentos utilizam
grandes contingentes de trabalhadores nao qualificados, amplamentedisponiveis nomeio-mal. Entretanto, em periodos de recess2o pmlongada,n b s6 hSI
reduç2onofluxorural-urbano,comopodeocorrer
Charles C. Mueller
revers20 no processo, pmvocada por dr&tica queda
Universidade de Brasnia
nas atividades deconstruçb, por desativaç20 de obras
pliblicas e, em consequência, por uma
dr&tico declinio
no us0 de m2o-de-obra n2o qualificada.
Os censos agropemdriosde 1975, de 1980 e de 1985
A~convencionaldomovimentodapop~nual,
O pont0 de vista acima.
oferecem dados que comprovam
6 a de que, em decor&do campo para a cidade no Brasil
Eles permitem examinara evoluç2o de indicadores dos
cia de conjunçb de fatoresde atmç% das grandescidades
fufill.entre 1975 e 1980,
e entre
movimentos de populagio
c m fatores de exprelacionados a0 processo de
1980 e 1985, periodos em que a economia brasieira
modemiza~oconservaclora no campol, originou-se um
tomou rumos diameaalmente opostos. Antes de discutir
fluxo crescente detrabalhadoresrurais e de camponeses,
os dados dos censos, esboçaremos essa evolu@o.
do meioNIillpara os principais centros uibanos do pais e,
em menorescala, aS Areas de fronteim agricola.
A ECONOMIA BRASILEIRANOS
Os impactos dos fatores de atraç2o podem ser conceiQUINQUENIOS 1975-1980E 1980-1985
tualizados na linha domodelo
de Harris-Todaro2.
Segundo este, a migmçb rural-urbana 6 induzida pela
Por uma conjugaçgo
de fatores favoriveis, internos
e no
diferença enw os ganhos (monethiose oums) que os plan0 internacional, entre 1968
e 1974 a economia brasimigrantes esperrtm obter nas Areas de atraçllo, e os que leiraexperimentouextraordinAria expansb, traduzida
usufiuem nocampo, e C freida ou moderada pelodesem- pelo crescimento do Produto Interno Bruto(PB) a uma
pregonaquelas Areas. Quanto maior O diferencial de taxa media anual de 10,9 %. No periodo 1975-1979, de
ganhos e menor O desemprego nas cidades, maior
O fluxo
O crescimento brasileiro declinou
fortecontraç2o mundial,
de migrantesrural-urbo, e vice-versa Concede-se que um pouco (O PD3 evoluiu a taxa m6dia de6,7% aa) mas
um desemprego elevado faz
O fluxo declii, mas a expecmanteve-se bem mais elevado que O dos paises industativa C a de que a modernimglo conservadora
da agricultrializados ; contudo, isso s6 foi possivel porque O pais
turabrasileira, expulsando tmbalhadores
rurais e campo- retardou a a d q b de medidas de ajuste e aprofundou
neses, mantenba-ossempre em niveis considedveis.
consideravelmente seu endividamento externo.
Nosso argument0 6 que,emboraemsuas
linhas
Esse estado de coisas n2o p6de ser mantido e, no
O fat0 de que inicio da d6cada de 1980O Brasil mergulhou emforte
bkicas essa vis20 seja correta, ela ignora
O mecanismo em que se apoia pode n2ooperar plenarecesao ;noperiodo 1981-1985O PIB cresceu &media
mente em periodos dedeclinioeconômicoeforte
anual de apenas 1,2 %, sendo que nos tres primeiros
desemprego. E que, no extremo,pode mesmo acorrer anos houve uma redu@ode cerca de 7 %.
reverao no fluxo.
enorme O contraste entreos dois periodos intercenfi importante ter em vista, neste contexto,O fat0 de sit&ios. O primeiro foi de expansi40econômica, de
taxasa eleva- grandes investimentos em obras pliblicas financiados
que, no Brasil, quand0 a economia cresce
das, hB considedvel expansSi0 na demanda de
Mo-de- por empr6stimos extemos, e nele a indfistria
da conmobra n b qualificada, especialmente se, comO cresci- $40 cresceuaumataxamediaanualde6,9
%. O
e por
segundo caracterizou-se pelo declfnio econômico
criseas
Para uma andise llicida do processo de modemizaç&acentuado desemprego. Vitimas de aguda fiscal
conservadora da agricultura brasileira, ver Martine,
G. obras pliblicas virtualmente pararam e a inddstria da
“Fases e Faces daModemiza@oAgrfcola Brasileira“. construçZio registrou uma reduçilo de 1,s % a.a., em
Planejamenfo e Politicas Pliblicas, Brasilia, PEA, mMa (entre 1981 e 1983 a queda foi de%7,7
aa.).
n. 3, jun., 1990.
A seguir examina-se, com base em dados dos Censos
Agropecuhrios,
como
essa evolugo contrastante
Ver Harris, J.R. e M.P. Todaro. ‘Migrationand
afetou
os
deslocamentos
da m2o-de-obra rural no
Development : a Two-Sector Analysis”. American
Brasil.
Economic Review, m.,1970, pp. 126-142.
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AMt?fllQUE

EN
PAYSANNERIES
ET
AGRICULTURES

LATINE

oconeu localkou-se,
portants,
no segment0 da
pquena agricultura.
Para as duas regi6es em destaque,o Nordeste apresen487.822
- 3.841
tou forte aumento no ncmero de estabelecimentos de
- 4.22 1
19.514
33 1.626
12.9 13
menos de 10 hamaisrecentemente,passandode
68.27
12.7 11
12 913 novas unidades entre 1975
e 1980, a 331 626, no
- 8.864
52.37
perfodo 1980-1985.E a regi%oSul, que havia registrado
queda (- 8 864 unidades) entre 1975 e 1980, registrou
uma expans20 de52 370 unidadesno periodo 1980-1985.
WGE, Censos Agropecuaios de 1975, 1980 e
Sinopse Preliminir do Censo de 1985
A anAlise se completa com
um exame da evoluçilodo
pessoal ocupado na agropecuh-ia.
Os dados dos censos
o nhmero de
revelam
que,
no
quinqubio
1975-1980
O assunto ;nele
O autor realizou estudo preliminar sobre
pessoas
ocupadas
cresceu
apenas
4
%
(818mil
encontram-se tabelas e dados bkicos bem mais detalpessoas),
mas
que
entre
1980
e
1985
houve
uma
hados que O espaço aqui disponivel permite apresentar.
expansgo
de
10
%,
ou
2,l
rnilh&s
de
pessoas.
AEm
Ver Mueller, C C . “Ensaio Especial - Censos Agropedisso, o pessoal ocupadoemestabelecimentos corn
cudrios”. Agroandlisis, Rio de Janeiro,Fundaç20
menos
de 10ha, que havia sofrido redu@o de 421,7 mil
Cetdlio Vargas, vol.XI,n. 6, junJ87, pp. 8-21.
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Brasil e Regioes : VaraiaçHo no Pessoa1 Ocupado na Agropecuaria,
1975-1980
1980-1985.
e

r

1975 - 1980
Total

BRASIL
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

8 18.043
368.964
594.409
166.698
-440.032
128.004

I

1980 - 1985

I

Em
Em
estabelecimento
estaklecimento
Total
s c/ menos de
s c/ menos de
10 hectares
10 hectares
1.353.227
-421.727
2.109.759
86.812
-22.823
448.592
890.365
-127.52
1 .O41.606
199.719
-2.438
427.942
151.031
-215.535
7 1.354
25.3
-53.41 1
120.265
1975,lS
O e Sinopse Preliminar do Censo de 1985

I
IBGE, Censos Agropecuarios de

FATORES NA EVOLUÇAO
RECENTE DOS
pessoas entre 1975 e 1980, apresentou
um aumento de
MOVIMENTOS DE POPULAÇAO RURAL
cerca de 1,4 milhiies de pessoas no periodo 1980-1985
(cerca de64 % do incremento total do pessoal ocupado B importante quese analise separadamenteos fatores
naagriculturabrasileira).Declinio
noniimero de respondveis pela evoluçb ocorrida no Nordeste, dos
pessoas ocupadas em pequenos estabelecimentos no
que atuaram na regiFio Sul, tamb6m presentes
regib
na
periodo 1975-1980,e aumentos, quase sempre substan- Sudeste - as has mais desenvolvidasdopais.No
ciais, entre 1980 e 1985.
Nordeste,afortesecade1979-1983
foi, emlarga
Em nive1 regional,
O comportamento foi semelhante
; medida, a responsAve1 pelo que ocorreu.
Esse fenôtodas as regiks apresentaram.
meno, quea~cançouforçamhimajustamenteem 1980,
Novamente, merece destaque a evoluçiio no Nordeste
desorganizouaproduçiIoagropecuikia
da regiFio,
e na regSo Sul. No Nordeste, O pessoal ocupado em levando vhrios milhares de camponesesprocurar
a
sua
pequenosestabelecimentos,queentre1975e1980
sobrevivência fora do meio rural
- inclusive emfrentes
mil pessoas, apresentou signi- de trabalho e em obras pliblicas como a usina hidroelkregistrou queda de 127,5
ficativa expansilode mais de 890 mil pessoas no quin- trica de Tucurui, na Amazônia, enao em constn1~50.
quênio seguinte.A regiiIo Sul, que havia experimentado Com isto, desativou-se um niunero grande de estabeuma redu@o de pessoal ocupadode 440 mil pessoas no leci-mentosl. No periodo 1980-85, porem, a situaçb
periodo 1975-1980, das quais 215,5 milem estabeleci- mudou. Em 1984 e em 1985 choveu normalmente no
mentos de menos de 10 ha, apresentou um aumento de Nordeste, facilitando a reconstituiç2o de estabelecimais de 151mil pessoas no periodo 1980-1985(Tabla
mentos agricolas e O plantio normal de lavouras de
periodo, os susbsistência Evidentemente,O termino e a desativa3). 6 inmessante destacar que, nesse liltimo
estabelecimentos com mais de 10 ha registraram uma çiio de obras pliblicas e a falta de oportunidades de
reduçiio de quase mil
80 pessoas ocupadas. Os estabele- trabalhoforadomeio rural fizeram corn que,para
ciment0 maiores continuaram expulsando &-de-obra muitos, a dnica alternativa fosse a volta
ao campo.
no liltimo quinquênio intercensitdrio, de forma semel- Esses eventos reforçaramO reflux0 de populaçfio, mas
hante a dosperiodos anteriores.
O F m da seca teve importância maior.
Observe-se que a evoluçiio do pessoal ocupado nos
dois liltimosperiodos intercensit4rios 6 coerente corn a
do nlimero de pequenosestabelecimentos. O consiNos estados da regisomaisatingidospelaseca
derhvel aumento no nlimero de estabelecimentos de
( C m Rio Grande do Norte,Paraha, Pernambuco,
menos de 10 ha do periodo 1980-1985 esteve intimaAlagoas e Sergipe) houve, inclusive,um declinio de
mente associado a reabsorçao que ent2o se verificou,25,5
demilestabelecimentosnoperiodo1970-1975,
emboraa regib como um todoregistrasse um
miIo-de-obra pela agmpecuhria.
aumento de 96
mil unidades.
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