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1. INTRODUÇÃO 

1. 1. Considerações preliminares 

·os enfoques iniciais deste trabalho têm como referência as 

questões atinentes ãs transfonnações que estão ocorrendo no quadro agr_! 

rio , decorrentes da crescente importância da agricultura no desenvolvi -

mento do sistema capitalista de produção no Brasil • 

Sob esta Õtica, foram objeto de anãlise as relações técni

cas de produção e transfonnação e as relações de trabalho da cultura do 

rami, que se constituiram em elementos explicativos da problemãtica estu

dada • 

Num nivel mais amplo de constatações, referenciando 0088 

(1974:32), este autor coloca que o desenvolvimento do capitalismo foi len 

to e complexo, coincidindo as suas etapas de transição com importantes = 

transfonaações politicas, de todos os niveis • Duas fases são distingui

das : nllD primeiro instante, o pequeno produtor obteve a sua emancipação, 

parcial ou completa, das obrigações feudais que sobre ele pesavam ; no se 

gundo, foi separado da sua propriedade dos prõprios meios de produção(ter 

ra, gado, utensilios agricolas) e tornou-se dependente do trabalho assal! 

riado para conseguir sua subsistência • 
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O processo descrito ê considerado por Marx, como "acwnul4 

ção plLÚli;tiva" ou "acumtação olLi.gúral" (*) , originando-se dai a cria

ção de 111 proletariado, que pode ter seguido os seguintes caminhos : 
a) expulsão direta, cOlll anexações de terras e expulsão de 

camponeses ; 

b) empobrecimento e endividamento, conduzindo ã execução= 

eventual da divida ; ou 

c) de um crescimento da população em algumas regiões 

maior do que a terra disponivel podia suportar • 

Estas constatações, que fazem parte da gênese do capita -

lismo mundial, não podem e nem devem ser totalmente transferidas a nivel 

de Brasil, pois os 11CJ1entos histõricos e politicos vividos são divergen -

tes e o si11plis110 levar-nos-ia a algUllêls resultantes Sl.llêlllente distorci -

das • 

No tocante ã questão do capitalisllO na agricultura, FER

NANDES (1979:105) afinna que •a importância da economia agrãria para a = 

acumulação originãria do capital e a expansão de um pÕlo econômico moder

no, urbano-comercial, jã foi exagerada , para em seguida ser subestimada. 

(*) Segundo Marx (1980:830/831), a chamada acumulação primitiva ê apenas= 
o processo histõrico que dissocia o trabalho dos meios de produção. ~ 

considerada primitiva porque constitui a prê-histõria do capital e do 
modo de produção capitalista • 
( ••• )Marcam êpoca na histõria da ac111Ulação primitiva, todas as = 
transformações que servem de alavanca ã classe capitalista e11 fon1a -
ção, sobretudo aqueles deslocamentos de grandes massas humanas,subita 
e violentamente privadas de seus meios de subsistência e lançadas no 
mercado de trabalho COlllO levas de proletãrios destituidos de direitos. 
A expropriação do produtor rural, do camponês, que fica assim privado 
de suas terras constitui a base de todo o processo. A histõria dessa= 
expropriação assume coloridos diversos nos diferentes paises,percorre 
vãrias fases em sequências diversas e em épocas histõricas diferentes". 
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O"~" , como núcleo da vida social "civilizo.da", também jã foi super

estimado, para depois ser esquecido ". Note-se que a esta afinnação se 

vinculam os iniimeros trabalhos que se têm realizado, porém, em seguida = 
desviados para outras ãreas de estudo, como por exemplo, o fato urbano, a 

marginalidade, a •igração • 

No caso específico do Brasil, necessãrio se faz colocar as 

posições de alguns estudiosos da questão agrãria, quanto ã entrada do ca

pital no mundo rural : 

GRAZIANO NETO (1979:71), mostra que a "problemática cen

tral da questão agrãria reside nas vãrias transformações pelas quais têm = 

passado a agricultura no processo de desenvolvimento capitalista brasilej_ 

ro". Em função deste fato, temas são retomados com vigor, no que diz res

peito ã Reforma Agrãria, a luta dos trabalhadores rurais volantes ou 

"bÕ.i.46-áJúa.6", a 111anutenção de fonnas "~"de produção no campo, coe

xistindo com a agricultura empresarial, que ê entendida COllO "a 6oJt.1r1 de.. 

pll.Odução pWatune.nú. capita.lúta". 

SILVA, no seu artigo 'Formas de Ac1.111Ulação e desenvolvi -

mento do capitalismo no campo' (1979:09), afirma que "ê o desenvolvimento 

do capitalismo que explica a expansão da produção agrfcola, mesmo se ela 

se realiza sob relações de produção predominantemente pré-capitalistas • 

Da mesma forma que o inicio ê determinado pelo desenvolvimento do capita

lismo, o fim tambêm o ê • Os limites da expansão da produção agrf cola = 

sob relações de produçã·o pré-capitalistas e, por conseguinte, os limites= 

das formas de acllllUlação correspondentes não se encontram no eventual es

gotamento dos chamados recursos tradicionais, mas no próprio desenvolvi -

mento do capitalismo, em particular do desenvolvimento do capitalismo na 

agricultura•. 

BESKOW (1980:122), referindo-se ao caso brasileiro, e es

pecificamente , ãs políticas agrícolas, critica a postura adotada, justi-
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ficando da maneira seguinte:"( .•• ) a agricultura no Brasil vem sofren

do um violento processo de concentração de terras e capitais, em vista = 

das políticas agrícolas de crédito rural subsidiado, de exportação e de 

abastecimento interno favorecerem apenas a uma pequena parcela de em

preendedores rurais, representados pelos proprietãrios fundiãrios e capi 

talistas agricolas de maiores recursos econômico-financeiros em detrime.!!_ 

to da grande parcela de trabalhadores rurais, representados pelos peque

nos produtores-minifundiãrios, parceiros, rendeiros e posseiros - que 

têm uma importância muito grande na produção de alimentos . A ênfase na 

promoção das exportações agrícolas e na produção de matérias-primas para 

as industrias e um aspecto de uma política mais ampla de internacionali

zaçao da economia". 

Numa outra linha de ideias, OLIVEIRA (1981:06), citando 

MARTINS ,in 'Cativeiro da Terra' (1979) , faz algumas distinções entre 

os comportamentos peculiares ãs culturas de alta e baixa renda fundiãria. 

A afinnação a seguir melhor explicita estas variações : "no caso brasilei 

ro, o capital não tem atuado na direção da separação entre o capitalista= 

e o proprietãrio da terra • o que ocorre e a apropriação da renda da ter

ra pelo capital, tanto na pequena propriedade quanto na grande . Portan 

to, o capital tem se apropriado diretamente das grandes propriedades ou 

promovido a sua fonnação em setores econômicos no campo, em que a renda 

da terra e alta, a exemplo do que ocorre com a cana, a soja, e a pecuãria 

de corte . Onde a renda da terra e baixa, como no caso dos setores de 

ali.mentas de consumo interno generalizado, o capital não se torna dono da 

terra, mas cria as condições para extrair o excedente econômico, ou seja, 

especificamente renda onde ela aparentemente não existe". 

Hã que se acrescentar a esta situação, uma outra varian

te importante quanto ã expropriação dos produtores rurais, que e justifi

cada por GRAZIANO NETO (1977:38) sob duas fonnas : "uma expropriação to

tal, em que a Única fonna de sobrevivência dos ·antigos produtores rurais 
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ê o trabalho, sendo neste caso total a dependência da agricultura ã in

dustria; a outra fonna refere-se ã expropriação parcial dos meios de pro

dução pelos produtores , porém, isto não impede que os mes110s sejam ex

plorados indiretamente pelo capital". Ressalte-se no entanto, que a agri 

cultura luta em condições desiguais e desfavorãveis com o grande capital= 

industri"al, cabendo a esse uma parcela do trabalho excedente gerado na 

agricultura . 

GRAZIANO DA SILVA (1982:33) aponta que são quatro as d.!_ 

ficuldades do capital em transformar a agricultura brasileira : 11 0 papel 

determinante que assume a propriedade da terra ; a persistência (e mesmo 

recriação) da 'pequena produção' , constituída por pequenos proprietãrios, 

posseiros, parceiros e arrendatãrios ; o alto grau de exploração a que se 

submete , quer a mão-de-obra familiar, quer a mão-de-obra assalariada; o 

fato de que, por maiores que sejam os meios e recursos envolvidos, os ins 

trunentos de política agrf cola não tem conseguido maiores progressos, a 

não ser em algl.lllas culturas especiais e regiões privilegiadas". 

Portanto, por essas sucintas considerações, consegue-se= 

captar os seguintes pontos, que merecem uma reflexão maior : 

- a excessiva concentração de capital e terras, acentua= 

a subordinação da agricultura ao capital ; 

- a situação cada vez pior dos pequenos proprietãrios 

arrendatãrios, parceiros e assalariados rurais ; 
' 

- a ênfase dada ãs exportações agrícolas e a produção de 

materias-primas conduzem ã internacionalização da eco

nomia (ex: soja, algodão, rami, etc.) ; 

- o capital se apropria da renda da terra de todas as 

formas, seja para o grande ou para o pequeno propriet,! 

rio, seja especializando os setores econômicos, seja = 
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criando condições para extrair o excedente econômico , 

mesmo que aparentemente este não exista ; 

- o desenvolvimento do capitalismo explica a expansão da 

produção agrícola, mesmo sob relações de produção 'di 

tas' predominantemente pré-capitalistas ; 

- hã algumas dificuldades para que o capital transfonne= 

a agricultura brasileira : o papel da propriedade da 

terra, a "pequena. p!Lodu.ç.ão", a exploração a que se sub 

mete a mão-de-obra, a precariedade das políticas agrí

colas . 

Mediante estes pontos de vista de estudiosos da questão= 

agrãria, note-se que hã sem duvida, uma forte tendência de subordinação = 

da força de trabalho rural ao capital industrial, tanto através do assala 

riamento clãssico, como pelas variadas fonnas de apropriação do sobretra

balho pelo pequeno produtor (trabalho familial/não remunerado), sociali

zando o processo_ de trabalho agrícola . O grau de socialização deste pr~ 

cesso , o conhecimento dos mecanismos que atuam nos fenômenos que caract_! 

rizam as suas interdependências e as suas contradições, a percepção dos 

momentos de transição da quantidade e da qualidade dos fatos, constaram = 

das fonnas de interpretação da gênese e do desenvolvimento da entrada do 

capital industrial no campo, tendo como base a cultura do rami . 

Hã que se analisar ainda quais são as ligações entre a 

agroindústria, a estrutura agrãria e as relações de trabalho rural-urba

no, procurando identificar os vínculos que se estabeleceram entre estes 

setores, comparando as fonnas de subordinação ao capital, de grandes, mé

dios e pequenos produtores rurais, e verificar estes reflexos nas rela 

çoes de trabalho rural . 

Estas preocupaçoes nortearam a pesquisa empírica propri_! 

mente dita, analisando-se então os vínculos entre as industrias de proce! 
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samento de rami, os produtores rurais desse produto, no munic1pio de 

LONDRINA, como também os assalariados~que fornecem seus serviços. des

de o plantio, conservação, colheita e primeiro beneficiamento da fibra(. 

descorticamento) . 

A cultura do rami apresenta-se como um exemplo para o 

estudo que se pretendeu realizar, pois, uma vez .que esta produção desen

volve-se quase que unicamente no Estado do Paranã, ê significativo seu 

percentual exportado (em estado semi-beneficiado) , e exige, no per1odo= 

da colheita, mão-de-obra intensiva • 

Segundo informações da Secretaria de Estado da Agricul

tura do Paranã, o Brasil se posiciona como o segundo maior produtor mun 

dial, porém, seu produto não tem tido muita aceitação no mercado externo, 

em razão da qualidade insatisfatõria da fibra, pois, contém impurezas(le

nha, casca), além da desigualdade no comprimento das fibras, causada pe

la diferença de ramas que ainda não atingiram seu ponto ideal de matura

çao • 

O Estado do Paranã detêm praticamente o total da produ

ção do rami (98,5%) brasileiro . Alem do Paranã , apenas o Estado da 

Bahia possui cultivo de rami, com pouco mais de 1% da produção brasilei -

ra . (SEAG/DERAL,1982) 

A industrialização do produto ê efetuada , em sua grande 

mai"orta, no prÕprio Estado do Paranã; posteriormente, o produto e destina 

do para o Estado de São Paulo e para o exterior • No Paranã, apenas os 

setores produtores de cordas e barbantes , de fios e de telas para saca

ria se acham presentes, além de usinas de amaciamento da fibra, estas ul

timas normalmente vinculadas a grupos têxteis de outros Estados ou de ou

tros pa1ses . 

O in1cio do cultivo do rami , na região norte-paranaen -

se, ocorre no início da década de 1950, conjuntamente com a implantação= 
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de algumas industrias , que garantiriam o consumo da fibra a ser produz,! 

da. Data desta êpoca a grande produção no município de Uraí, que levou= 

a ser denominada a •eapita.t. Mundial do Rami", concentrando, ainda hoje, 

considerãvel produção . 

Confonne dados da SEAG/PR, de 1982, o Nucleo Regional = 

de Cornêlio ProcÕpio, do qual participa o município de Uraí, concentra 

51% da produção estadual, cabendo a Londrina 24% e a Ivaiporã 15%. 

A fibra do rami ê utilizada para inúmeros fins, como por 

exemplo, na fabricação de fios em geral (tops, barbantes), sendo também= 

matéria-prima para o fabrico de linhas de pesca , mangueiras para incên -

dios, filtros de ar , papéis finos resistentes ou para papel moeda , en

fim, contribui para o desenvolvimento do setor industrial nacional • 

Em relação ã ãrea cultivada , em 1960 contava com 6 mil 

hectares , chegando a atingir 19,9 mil hectares em 1970 • Porém, a par

tir da década de 1970, começa a apresentar decréscimos sucessivos, che

gando em 1982 a uma ãrea plantada de apenas 5.818 hectares • 

As causas do evento, segundo a SEAG, são as seguintes 

(a) alto custo de produção ; 

{b) o surto de expansão das fibras sintéticas, para = 

fins têxteis ; 

(c) o declínio do consumo de fibras naturais, que pas

saram a ser utilizadas em menor quantidade, mescla -

das com as sintêticas ; 

(d) a queda das fibras no mercado nipônico, com proble -

mas de demanda nas industrias têxteis ; 

(e) baixa no consumo de sacarias, uso de transporte e ª! 
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mazenagem a granel ; 

(f) o congelamento dos preços no mercado interno no pe

ríodo 68/71 . 

Uma das características da exploração do rami é a concen 

tração da produção ; veja-se por exemplo no ano de 1977: dos 174 produto

res, apenas dois produziram 28% ; 156 produziram 43% . Segundo o Servi

ço de Acordo de Classificação do Paranã, esta alta concentração ê explic_! 

da pelo fato de que as industrias de beneficiamento possuem lavouras prõ

prias, em grandes ãreas, e com tendência a acentuar-se , retirando do pr~ 

cesso produtivo do rami os pequenos produtores • 

Informações da SEAG/DERAL , mostrou que á exploração e 

efetuada. predominantemente, pelo proprietãrio de terra (85i) , e o res

tante através de arrendamento, o qual ê formalizado com base em uma quan

tia fixa a ser paga ao proprietãrio. Nas pequenas propriedades, a mão-de 

obra ocupada ê a familiar, havendo suplementação de mão-de~obra no perío

do da colheita, principalmente . 

O beneficiamento inicial (descorticamento) ê realizado = 
na prõpria area de produção , em que utilizam o maquinãrio denominado "p~ 

.tú.quLt.o", ocorrendo, esporadicamente , a venda da fibra bruta a outros ra 

micultores , que tem condições melhores para o beneficiamento . 

O "pe!ÚquU:o" consiste essencialmente de um tambor metã 

lico giratõrio, em cuja superfície estão montadas esquadrias que desempe

nham o papel de facas • O conjunto ê protegido por uma capa mõvel tendo 

ã frente a boca de_ alimentação. [movido por motor a Õleo diesel com ca

pacidade de 9 HP . 

Esta visualização rãpida do rami, prende-se a dois obje

tivos : o primeiro para que se possa ter condições para avançar nas prop~ 

si ções em funça·o das ca racterí s ti cas apresentadas, e segundo, condi ci onan 
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do ã situação atual do rami, as etapas preteri tas de implantação, do seu 

periodo ãureo e das suas perspectivas , entremeados com os fatos explic_! 

tivos de tal desempenho . Em assim sendo, poder-se-ã detenninar o PO.!: 

quê do cultivo do produto, e os vinculos que se estabelecem entre a in

dustria têxtil e os produtores rurais, tendo como pressupostos essenciais 

que essas ligações se configurariam como relações de subordinação-domina

çao entre setores de produção da matéria-prima e de processamento da fi

bra Estes tipos de relações explicam , evidentemente, o "pie.a" de pro

dução e o atual estãgio de declínio da produção . . 

I.2. Objetivos e Hipóteses de trabalho 

Os objetivos propostos para a consecuçao do trabalho = 

apresentam dois niveis de abordagem: um geral, em que se pretendeu anali

sar as transformações que estão ocorrendo no quadro agrãrio em função da 

crescente importância da agricultura no desenvolvimento do sistema capita

lista de produção no Brasil e os objetivos específicos, que nada mais re

presentam do que os desdobramentos do primeiro . 

Quanto aos objetivos específicos procurou·se identificar 

as formas de atuação das industrias de processamento junto aos produtores= 

rurais de rami . Este objetivo tem a finalidade de verificar as evi

dências existentes quanto ao processo de vinculação do produtor rural ã iA 

dÜstria de rami, que resulta invariavelmente numa relação de dependência= 

ao capital urbano-industrial 

Pretendeu-se ainda comparar as formas de subordinação ao 
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capital, de grandes , médios e pequenos produtores, baseada na lÕgica de 

que quanto menor a propriedade maior a vinculação ao capital, na medida= 

em que os grandes produtores possuem, na maioria dos casos, também suas 

unidades de processamento e transformação da matêria-prima • 

Um outro objetivo diz respeito ã verificação dos refle

xos da implantação de unidades agroindustriais , nas relações de trabalho 

rural; neste caso, e voltado especificamente para o rami, os estabeleci -

mentos industriais motivaram a expansão da ãrea de cultivo, tendo em vis

ta uma demanda maior, e preços mais competitivos . 

o ultimo objetivo procura analisar as ligações entre a 

implantação das industrias de processamento de rami, a estrutura fundiã -

ria e as rela~ões de trabalho rural-urbano . Neste ponto hã que se refe-

rir ãs questões ligadas ã estrutura fundiãria do município de Londrina 

que sofreu profundas mudanças, seja por influência dos fatores externos , 

seja por força de fatores internos da economia e da política brasileira , 

que contribuíram igualmente para a instalação de industrias processadoras 

da materia-prima regional, a exemplo do rami . 

De outra forma, a elaboração de um trabalho pressupoe a 

tomada de algumas posições que auxiliam o seu encaminhamento dentro de 

uma coerência e de uma reflexão ampla sobre a problemãtica em estudo. Al 

gumas ·hipõteses foram levantadas, tendo em vista o tema geral que se refe 

re as relações entre pequenos produtores e as empresas processadoras de 

rami, configurando uma situação de subordinação-dominação . Esta condi

ção e ainda reforçada pela pouca capacidade de retenção de capital que se 

observa nos pequenos produtores, seja sob a forma de estoque de produção, 

seja medi· ante a poupança monetãri a Verdade e que não lhes restam mui 

tas alternativas, na medida em que o prÕprio sistema econômico levam-nos= 

ã reduça·o de l ocats para a busca de crêdi to, reforçando assim sua depê.!!_ 



-12-

dência ao capital urbano-industrial . 

Uma outra hipõtese levantada diz respeito aos momentos= 

de implantação, auge e declínio da cultura do rami, que estão relaciona -

dos aos deslocamentos do capital, em busca de melhores condições de repro 

dução e de acumulação capitalista . Neste ponto hã que se referir ã lÕgj_ 

ca do capital que possui a sensibilidade para captar os sinais favorãveis 

e desfavorãveis para a realização dos seus empreendimentos, os quais ign.Q_ 

ram os indivíduos - produtores envolvidos, suas familias e suas expectatj_ 

vas . 

A hipõtese seguinte refere-se ã disputa entre produtos= 

têxteis naturais e sintêticos, quando o primeiro sofreu sérios revezes a 

partir da dêcada de 1970, com repercussões nos preços e na consequente di 

min~ição da sua ãrea plantada • A entrada vigorosa da moderna tecnologia 

industrial, acompanhada de intensa campanha publicitãria, com resultados= 

significantes, provocou a diminuição na demanda de produtos têxteis na

turais, optando-se pelas novas alternativas que se apresentavam • O re

flexo mais evidente, no rami, foi a queda brusca da ãrea plantada, acomp! 

nhada da desativação de algumas unidades de processamento industrial • 

A ultima hipõtese parte do princípio de que a produção= 

de rami de boa qualidade permitiria uma maior capacidade de barganha por 

parte do rami no mercado internacional, superando inclusive a estagnação= 

em que se encontra o setor, e talvez com alguma perspectiva de melhoria = 

por parte dos trabalhadores assalariados • Esta situação mostra-se ainda 

desfavorãvel ao produtor rural visto que a fibra se encontra atrelada aos 

preços do mercado internacional, que é ainda mais competitivo e mais exi

gente quanto ã qualidade do produto . 
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1.3. Mêtodos e Têcnicas de Trabalho 

· Paralelamente ã revisão bibliogrãfica efetuada, fêz-se= 

reflexões no campo teõrico do tema em referência, visando a compreensão = 

1as formas variadas com que se apresentaram, desde que as relações de pro 

jução e de trabalho foram se tornando objeto de intensa discussão, em fun 

;ão da progressiva pauperização do pequeno produtor e do assalariado tem

lorãrio ou permanente • 

Procurou-se , evidentemente, trabalhar as hipõteses for 

nuladas, a fim de que se orientassem para os objetivos propostos • 

Quanto aos materiais utilizados, foram os que mais se 

tdaptaram ao desenvolvimento de uma investigação cientifica, incluindo têc 

licas de laboratõrio (gabinete) e de campo. Os trabalhos de gabinete in-

:luiram : revisão bibliogrãfica, levantamentos cartogrãficos e documen 

:ais, pesquisa de dados estatisticos, elaboração de questionãrios e rotei

·os de entrevistas . Nos trabalhos de campo, foram realizadas entrevistas 

:om os responsãveis pelos Õrgãos publicas de assessoramento e de assistên

:ia têcnica ao agricultor, com os administradores das empresas de process!_ 

~nto de rami e foram aplicados questionãrios aos produtores da fibra e 

os seus trabalhadores assalariados residentes no municipio de LONDRINA • 

Quanto ao método de investigação, hã que se fazer al

umas considerações preliminares para justificar o direcionamento tomado = 

este trabalho . Tem-se a consciência de que o mêtodo de investigação = 

onstitui"-se na maioria das vezes uma forma determinada de concepção a res 

eito dos diferentes fragmentos de uma realidade, um modo de investigação= 

os fenômenos e dos processos naturais e sociais . Sabe-se tambêm que da

a a heterogeneidade das formas do movimento da matêria, assim como dos 
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distintos aspectos da realidade, hã llllêl diferenciação dos métodos de in

vestigação • Assim sendo, tal como no processo produtivo, o emprego de 

uma deterwinada classe de 11aterial requer instrumentos especificas e Ulla 

tecnologia própria, tambêm a investigação dos fatos que compõem a realida 

de que nos circunda exige llllêl atitude metodolÕgica própria . 

Tendo em vista estes pressupostos, o método dialético= 

apresentou-se como o mais adequado para o encaminhamento do trabalho em 

referência, na medida em que trata-se de um mêtodo que possibilita a anã

lise da mutabilidade da existência, alêm do que no instante em que se re

conhece as múltiplas fonnas do mundo, a doutrina marxista não concebe o 

desenvolvimento de maneira mecânica . 

Portanto, ao utilizannos a dialética, que é segundo = 

KONDER (1981:08),•o modo de pensannos as contradições da realidade, o 

modo de cmnpreendermos a realidade como essencialmente contraditõria e em 

pennanente transfonnação*, justificamos o direcionamento dado ao trabalho. 

Segundo ZURAWICKI (1972:136), a principal caracter1sti 

ca do método di'alético é a concepção de todos os fenômenos em sua interde 

pendência, pennitindo investigar o mais adequadamente possivel todas as 

manifestações da vida . Ainda segundo o autor, o método dialético não é, 

absolutamente,infal1vel , porêm, constitui-se , sem duvida alg1111a, numa 

melhor opção em tennos metodolÕgicos • 

Este método apresenta-se como o mais adequado porque , 

•e llll método genético, jâ que busca sempre as causas ; e um Étodo coapa

rativo, pois confronta os fenômenos e seus efeitos ; é llD método histõri

co, jã que concebe e COllpara determinado tipo de fenÔlllenos contemporâneos 

com fenômenos similares de épocas passadas; é 111 llêtodo analitico, por

que trata de desintegrar os fenômenos examinados em seus elementos e for

ças correspondentes ; é um método sintético porque procura conceber a re

lação .que existe entre os distintos elementos que compõem os fenômenos 
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Este método se vale tanto da indução como da dedução, da interpolarização 

e da extrapolarização; o método dialético é implicito no aspecto estrutu

ral, jã que analisa a estrutura dos sistemas examinados Apesar destas= 

qualidades todas, os argumentos extracientificos tendem constantemente a 

empreender uma luta contra o método dialético somente porque este se 

apoia na premissa teõrico-cognoscitiva de que a força motriz do desenvol 

vimento estã constituida pela luta constante das contradições, o que na 

prãtica social é sinônimo de "ltda. de. c.la6.6e.-6 11
• 0 método dialético per

mite esclarecer o fato de que toda tendência origina antitendências, de 

que todo processo ê um jogo de forças e uma expressão dos predom1nios = 

transitõrios, o que na prãtica social implica que o capitalismo e um fenô 

meno transitõrio e, mais ainda, que pode ser derrotado por meio de uma 

força . E o marxi.smo tem se convertido numa poderosa força revolucionã -

ria, jã que explica de maneira cientifica o papel do proletariado". ( ZU

RAWICKI, 1972:136/7). 

O método dialético permitiu descobrir as contradições= 

internas das formações estruturadas na propriedade privada dos meios de 

produção . Tendo em vista que o pensamento marxista nasceu de uma anãli

se aprofundada da atividade prãtica do homem, vem a ser uma contribuição= 

sõlida ao conhecimento dos processos sociais . 

Hã que se colocar ainda que o crescente grau de domí

nio sobre as forças da natureza modifica a divisão do trabalho, dã origem 

a uma nova estratificação e a novas contradições no campo das relações i_!! 

terhumanas e sobretudo nas relações econômicas . Um outro fato a ser des

tacado ê o papel que vem sendo exercido pelo Estado, na vida econômica , 

na intensificação dos processos e urbanização, na formação da ".6ocledade 

indu.6:tJúa1.", com consequências danosas para aqueles que não detém o po

der, nem possuem os meios adequados para se contrapor ãs injustiças . 

Nesta situação se encontram os pequenos produtores de 
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rami, os quais se constituem em atores da situação vivida dentro das con

tradições inerentes ao sistema capitalista de produção . 

As contradições referenciadas podem ser exemplificadas 

mediante as anãlises referentes a pequena produção familiar que são niti

damente subjugadas pelo capital STINCHCOMBE (1979:49) na tentativa de 

localizar a gênese deste fato apontou os seguintes elementos : "( ... ) a 

pequena produção familiar deve ter, como origem histórica mais frequente= 

o sistema de arrendamento familiar, resultando de reformas agrãri_as ou r~ 

voluções . Porem, eles também podem surgir através da colonização promo

vida por governos, nos quais os grandes proprietãrios não detém as rédeas 

do poder politico, como por exemplo, nos EUA e Noruega . Uma outra causa 

do surgimento deste tipo de sistema são as forças de mercado num estãgio= 

avançado de industrialização . Existe alguma evidência de que as propri~ 

dades maiores ou menores do que as requeridas para o trabalho de duas 

pessoas adultas tendem a desaparecer nos Estados industriais da Europa = 

Ocidental". 

Talvez o melhor caminho para iniciar a análise deste = 

sistema seja o de constatar que virtualmente todos os custos de produção= 

são fixos o trabalho neste sistema e de certo modo "gJta.tuLto" : quer 

trabalhem ou não, os membros da familia devem ser sustentados , logo, nao 

hã razão para deixar de trabalhar . Do mesmo modo, não hã pagamento de 

aluguel da terra, e não hã, portanto, qualquer razão para o proprietãrio= 

deixã-la sem cultivo. Esta predominância de custos fixos significa que 

a produção agricola não diminui com a queda dos preços, como acontece na 

maioria das empresas urbanas, onde o trabalho constitui um custo variãvel. 

Segundo GUIMARÃES (1979:246), hã um fortalecimento do 

carãter familial da agricultura capitalista, ocorrente na maioria dos paf 

ses , tanto nos desenvolvidos , como nos menos desenvolvidos . 

A industrialização crescente da agricultura, em todo o 
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mundo, faria supor um crescimento maior do trabalho assalariado do que do 

trabalho familiar, ã medida em que iam sendo abandonadas as relações de 

trabalho pré-capitalistas, herdadas sobretudo do feudalismo, tais como as 

formas mais atrasadas de "paJLc.eJLia."e iam sendo substituídas pelas rela 

ções de trabalho capitalistas ou semicapitalistas . Mas não e isso o que 

se estã verificando, em termos predominantes, em vãrios países, inclusive 

no Brasil . 

De fato, a acentuação do carãter familial da agricult_!! 

ra brasileira e revelada pela crescente importância do trabalho não remu

nerado dos membros da familia, desde o ano de 1940, quando começaram os 

censos agrícolas a registrar as mutações da composição do emprego na agr.:!_ 

cultura . De cerca de uma terça parte dos efetivos, os familiares não r~ 

munerados vao aumentando sua participação ate chegarem a mais da metade , 

em 1970 : 

- 1940 - 3.800.000 pessoas, num total de 11.343.000. 

- 1970 - 9.100.000 pessoas, num total de 17.500.000. 

Os numeres acima possibilitam formular a hipÕtese de 

que estaria havendo o acamponesamento da agricultura brasileira, isto e , 
a transformação dos estabelecimentos agropecuãrios, na sua grande maioria, 

em unidades produtivas semelhantes ao sistema de organização camponesa 

baseadas preponderantemente no trabalho dos membros da familia , os quais 

declararam, ao serem recenseados, não perceber nenhuma remuneração em di

nheiro ou em produtos . 

Ainda segundo GUIMARÃES, nas condições brasileiras, o 

sistema camponês de trabalho - que de acordo com os critérios por ele ado 

tado, estada genericamente caracterizado pelas unidades de produção em 

que o trabalho dos membros da família do responsãvel pela exploração pre

domina sobre o trabalho dos assalariados e semi-assalariados -, abrange = 

uma larga faixa de estabelecimentos agropecuãrios que inclui desde os me-
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nores de 01 ha atê os menores de 100 ha. Esses estabelecimentos, no ce.!!_ 

so de 1970, representavam 90,5% do total de estabelecimentos e 23,5% da 

ãrea total . 

GUIMARÃES (1979:265) , coloca em discussão o comport!_ 

mento , quanto a absorção da mão-de-obra em grandes e pequenas propried!_ 

des ; os latifúndios , via de regra absorvem pouca mão-de-obra, dedican

do-se a atividades poupadoras de mão-de-obra, ou introduzindo o progres

so têcnico; no outro extremo, no setor minifundiãrio, ê flagrante a su

perabundância de mão-de-obra. Ao pessoal excedente, que precisa de ren

dimentos suplementares para garantir a subsistência da familia e que nao 

pode dedicar mais que uma pequena parte do seu tempo ao cultivo de sua 

diminuta exploraçõa familiar, sõ lhe resta incorporar-se ao contingente= 

de reserva do trabalho e aguardar a oportunidade de um emprego instãvel, 

estacional ou nômade, oferecida pelos agricultores de maiores recursos . 

Conclui disto tudo, que no crescimento agrícola, dife 

rentemente do que ocorre no crescimento industrial ou comercial, a ten

dência ã centralização não se faz sempre ã custa da eliminação absoluta= 

ou quase absoluta dos pequenos estabelecimentos . Ao contrãrio, na agr.:!_ 

cultura, os movimentos de centralização e de fragmentação da propriedade 

são alternativos ou simultâneos, de vez que, se por um lado as terras se 

concentram em mãos de reduzido numero de proprietãrios de estabelecime.!!_ 

tos de grande extensão, por outro lado multiplica-se constantemente o nQ 

mero de explorações de tamanho extremamente reduzido, nas quais se agru

pa a massa cada vez mais numerosa do campesinafo . Nesse processo dÜpl..:!_ 

ce, tanto a centralização quanto a fragmentação surgem e se identificam= 

como movimentos geradores de excedentes de mão-de-obra, o primeiro por 

efeito do progresso têcnico ou substituição de atividades menos extensi

vas por outras mais intensivas; o segundo , pela extremada redução da 

ãrea mêdia das propriedades fragmentadas ou pelo empobrecimento geral e 
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crescente das pequenas explorações . 

RANGEL (1979:183) , referindo-se a pequena produção , 

diz que a crise agrãria , caracteriza-se pela desagregação da produção de 

autoconsumo estruturada a base e em torno da pequena produção mercantil = 
de bens agr1colas . Com efeito, o mesmo dom1nio da parcela familiar, que 

servia de base para a produção mercantil de bens agrícolas, prestava-se = 
como suporte da produção de autoconsumo, tanto agr1cola, como não agr1co

la. Perdido nesse dom1nio, o trabalhador pode, por exemplo, engajar-se = 
como assalariado agr1cola, na fazenda capitalista e, nas novas condições, 

sua produção agr1cola por pessoa pode multiplicar-se vãrias vezes, mas a 

produção de autoc_onsumo fi carã i rremedi ave lmente comprometi da, a menos que 

1 he seja assegurado "novo e adequa.do .6upoJtte f,1.,61..c.o" • 

A produção familiar de autoconsumo ê, por certo impra

ticãvel sem 1.1Da fonte de renda monetãria que tome o lugar da pequena agr.!_ 

cultura mercantil, deslocada pela grande produção capitalista . Entretan

to, essa renda monetãria pode ter origem não agr1cola, a·exemplo do sa

lãrio auferido pela fam1lia, em troca de parte do seu tempo total de tra

balho, em atividades não agrícolas, ou , com mais razão, em atividades = 

agr1colas temporãrias, especialmente nas explorações monoculturais. Nou

tros tennos, ainda segundo RANGEL, "nada obriga a tentar a recomposição = 
da pequena exploração agr1cola familiar, desde que , de algum modo seja = 
facultada a reconstituição da autarcia familiar nucleada por 1,1ma renda mo 

netãrfa assente em base f1sica adequada". 

Segundo GRAZIANO DA SILVA (1982:75), a organização do 

trabalho nessas pe_quenas unidades se assenta basicamente sobre a famllia, 

incluindo o prõprio proprietãrio e seus dependentes que a1 prestam servi

ços sem remuneraçao . Segundo os dados do INCRA, a nível de Brasil, a 

participação da fam1lia na composição da força de trabalho permanente de! 

sas pequenas propriedades ê superior a 80% • 



-20-

Ainda confonne o INCRA, os imõveis classificados como 

minifúndios representavam 72% das propriedades cadastradas em 1972, mas 

ocupavam apenas 12% da ãrea . Mesmo assim, eram responsãveis por cerca = 

de 50% da ãrea colhida no Brasil com produtos bãsicos de alimentação(ar

roz, feijão, fava, mandioca e milho) , bem como, por estranho que possa= 

parecer, por mais de 30% da ãrea colhida com produtos de transformação = 

industrial (destacando-se o algodão, o amendoim, o cacau, o café, o chã, 

o fumo e a mamona) . Ou seja, os pequenos proprietãrios minifundistas = 

nao têm apenas importância na produção de alimentos bãsicos, considera 

dos "c.uU:wuu de pobJLe", mas também nas matérias-primas industriais de 

origem agricola, tidas como "c.uU:uJLal.i de IÚc.o". E ai não necessariamen

te empregam uma "tec.nolog,[a. a.:t!r.aJ.iada", como dizem certos técnicos gover

namentais, que querem estabelecer uma relação de causalidade dessa variã 

vel com a situação de miséria dos pequenos produtores rurais . 

Conclui GRAZIANO DA SILVA, que ê na pressão do grande 

proprietãrio vizinho, do comerciante, e do usurãrio, na presença de gra~ 

des capitais controlando a venda de insumos e a compra de seus produtos, 

que se deve buscar a razão ultima da miséria desses pequenos produtores= 

minifundistas . 

Deve-se ainda lembrar que boa parte da ãrea explorada 

das grandes propriedades estã nas mãos de parceiros e pequenos arrendatã 

rios ai instalados, cuja produção poderia ser somada ã parcela produzi

da nas pequenas propriedades . Isto se justifica pelo fato de que a pro 

dução dos parceiros e arrendatãrios não capitalistas e realizada em pe

quenas ãreas e nos . moldes de produção dos menores proprietãrios, ou se

ja, através do uso intensivo do trabalho da familia, face ã impossibili

dade de elevar a sua produtividade . Assim sendo, o papel da grande pr~ 

priedade na produção agropecuãria tem uma valorização excessiva . 

Visualiza-se, dessa maneira, que a maior parte da pr~ 
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dução agricola origina-se de um número elevado de pequenas propriedades . 

Esse fato poderia ter duas origens totalmente distintas : 

- aquela reduzida fração de ãrea representa llD setor = 

altamente capitalizado, produtivo e lucrativo, que 

sozinho tem a capacidade de prover mais da metade da 

produção agricola ; 

- ou abriga-se ai um sem-numero de pequenos produtores 

pauperizados, explorando ao mãximo a sua prõpria fo!_ 

ça de trabalho e a da familia, a fim de poder sobre

viver e assim permitir a reprodução e a ampliação de 

outros setores, que se tornam lucrativos, ã medida = 

que se apropriam direta ou indiretamente do trabalho 

excedente desses pequenos produtores . 



2. A DOMINAÇAO DO CAPITAL INDUSTRIAL NO CAMPO 

2. l. O papel da agroindústria nas modificações das 

relações de trabalho no campo 

A subordinação do produtor rural ao capital agroindu~ 

trial foi objeto de estudo de inúmeros pesquisadores, os quais mediante= 

a constatação empirica trouxeram subsidias significativos para o encami

nhamento da discussão . 

Segundo GRAZIANO NETO (1977:113) , que analisou a 

agroindústria do tomate paulista, "percebeu-se claramente que o capital= 

industrial vai tornando-se dominante na agricultura ã medida em que o 

sistema capitalista se desenvolve" Dois momentos sao percebidos pelo 

autor : num primeiro momento dessa investida, o capital industrial des 

trõi as bases da industria domestica rural ao mesmo tempo que leva a 

ruina os pequenos capitais aplicados ao mesmo ramo de produção em que se 

desenvolve o grande capital. O segundo momento refere-se ã fase pos

terior ã consolidação das bases sobre as quais dar-se-ã a acumulação de 

capital no detenninado ramo de produção, em que o capital dominante par 

te pará a subordinação das suas fontes de matéria-prima, para a expro

priação dos produtores rurais . 

Hã que se notar ainda qua a industrialização da agri-
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cultura, segundo GRAZIANO DA SILVA (1981:44), "representa a subordinação 

da Natureza ao capital, quando então se liberta o processo de produção= 

gradativamente das condições naturais dadas, passando-se a fabricã-las = 

sempre que se fizerem necessãri as . Assim, se faltar chuva, irriga-se 

se não houver solos suficientemente férteis, aduba-se ; se ocorrerem pr! 

gas e doenças, responde-se com defensivos químicos ou biolÕgicos, e se 

houver ameaças de inundação, estarão previstas formas de drenagem. A pr~ 

dução agropecuãria deixa, assim, de ser uma esperança ao sabor das for 

ças da Natureza para se converter numa certeza sob o comando do capital~ 

Nessas circunstâncias não se mostra relevante o fato= 

de que se dã uma redução do nivel de rendimentos auferidos pelo produtor 

rural porque este se vê pressionado por dois fatos contraditõrios, chama 

do por GUIMARÃES (1979:15), de ".tuoU/la de p1Leç.0.6" : de um lado compra= 

insumos agricolas num mercado oligopolista e de outro, porque vende seus 

produtos em mercados monopsônicos (ou as vezes, oligopsônicos), como se 

verifica comumente nas agroindústrias . Observa-se que hã uma redução = 

dupla do seu nível de rendimentos : pelo crescimento ã montante dos pr! 

ços dos insumos e pela redução ã jusante dos preços dos produtos ofereci 

dos. Não fica porem, somente ai a redução dos rendimentos dos produto

res . GRAZIANO DA SILVA (1981:44), acrescenta ainda "os preços politi -

cos administrados pelo Governo, que procura evitar o crescimento dos pr! 

ços dos produtos agricolas a fim de conter os custos da produção indus -

trial, o custo de vida e os salãrios da população urbana". 

Para BESKOW (1980:118) , 11 a agricultura passa a ser 

um ramo da industria, estando as esferas agrícola e industrial submetidos 

ao mesmo capital, ocorrendo o processo de acumulação de capital em ambos= 

os setores pela extração do sobretrabalho produzido pela força de traba -

lho assalariado e apropriado pela fração agrícola do bloco de capital = 

agroindustrial, sob a fonna de lucro médio e renda fundiãria capitalista". 
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O aumento da importância da agricultura no campo de 

aplicação do capital urbano-industrial, iniciou um processo de subordina

ção da agricultura ao capital, que se manifestou na modificação das rela

ções técnicas de produção (com a intensificação da utilização de maquinã

rios, implementas agricolas e insumos de origem industrial), e no apr~ 

fundamento das relações de produção capitalistas no campo, mediante a im'.". 

portância cada vez maior do trabalho assalariado temporãrio. 

Ainda segundo BESKOW (1980:114), a crescente inserção= 

do capital no campo, pode ser vista a partir dos seguintes aspectos : 

a) expansão do capital produtivo na agricultura e cre~ 

cente controle de produção, beneficiamento e comer

cialização interna e externa dos produtos agricolas 

pelo capital industrial, expansão do capital produ

tivo na agricultura, via arrendatãrio e proprietã

rio fundiãrio ; 

b) téndência ã especialização da pequena produção ba

seada na policultura alimentar, intensificando a d! 

pendência aos mercados de produtos, insumos e força 

de trabalho assalariado ; 

c) aumento da lucratividade da produção agricola em = 

vista do grande aumento das necessidades de alimen

tos para a reprodução da força de trabalho urbana e 

rural e de matérias-primas para as industrias pr~ 

cessadoras de produtos agricolas, requeridas pelo = 

processo de industrialização-urbanização da socieda 

de brasileira ; 

d) aumento da lucratividade da produção agricola destj_ 

nada ao mercado externo, ~n tUttUIUl b~ beneficiada , 
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em vista dos inúmeros incentivos dados pelas pol1ti

cas agr1colas . 

Dentre os aspectos arrolados por BESKOW, a modalidade = 

de dominação que foi privilegiada no presente trabalho, refere-se as rela 

ções de trabalho que são disseminadas no momento em que, ao invés da em

presa industrial plantar a sua prÕpria matêria-prima, dã-se um processo = 

de subordinação da pequena produção ãs exigências do capital industrial , 

o qual tem em contrapartida uma sens1vel redução nos seus custos de pro

dução industrial . 

Note-se que esta problemãtica era visualizada por ..... 

KAUTSKY (1968:289) , que jã em 1898, deplorava o papel exercido pela in

dustria , considerando-a como a subjugadora da agricultura, direcionando= 

inclusive a lei da evolução agr1cola . Para ele, "o campones deixa de ser, 

pois, o senhor na sua exploração agr1cola . Esta se torna um apêndice de 

exploração industrial, por cujas conveniências deve orientar-se . Ele se 

torna um operãrio parcial de fãbrica . Frequentemente, também, cai sob a 

dependência têcnica da exploração industrial ( ... } . Paralelamente, a es

ta subordinação têcnica se verifica ainda uma subordinação puramente eco

nômica do camponês em relação ã cooperativa . Esta não fornece apenas os 

recursos para aperfeiçoamento da exploração agr1cola e para a cobertura = 

dos seus dêbitos passiveis . Ela se torna tambêm, na medida em que a ex

ploração se adapta ãs suas exigências, o comprador unice das mercadorias= 

produzidas pelo camponês( ... )" . 

Mais recentemente, no trabalho denominado "As relações= 

de produção na agropecuãria brasileira e a mobilidade do tràbalhador ru

ral", realizado pelo Departamento de Economia Rural da Faculdade de Ciên

cias Agririas/UNESP, Botucatu (1979:285), constatou-se que "são as condi

çoes que cercam a instabilidade dessas pequenas produções que explicam a 

mobilidade de parte de seus membros para integrar os contingentes de assa 
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lariados. r no interior do processo de produção da pequena propriedade e 

de suas relações com o sistema econômico que se desvenda a sua instabili

dade . As formas específicas que assume a instabilidade resultam da atua

ção de um complexo de condições direcionadas ã produção . O fato de tor

nar-se progressivamente cada vez mais necessãrio a padronização das cond..:!_ 

çoes e procedimentos na produção, seja no nível da qualidade do produto , 

sementes , etc., seja no nível das transformações e desequilíbrios ecolõ

gicos provocados pelas forças que a grande produção introduz com a utili

zaçao desenfreada de fertilizantes e defensivos químicos, impulsiona e 

torna necessãrio para a pequena agricultura o ingresso na agricultura de 

in6umo~ .A instabilidade aparece ao nível da consciência desses pequenos= 

produtores como resultantes da "6oJLç.a. do dinheÁJUJ" , ou como "na. bMe da. 

JLoç.a. nã.o dá." • Expressam dessa forma as dificuldades para prosseguir a 

produção que conhecem e praticam hã longos anos . Expressam a impossibil.:!_ 

dade de manter a terra enquanto meio de trabalho, de cultivã-la em sua 

qualidade de produtores diretos de mercadorias, apontam para a dominação= 

e a subordinação de sua produção ã força do capital". 

Portanto, dessa forma, a instabilidade da pequena prod~ 

ção através do processo de subordinação direta do capital, significa a 

sua manutenção e recriaçib em bases piores . Leva ã redução da qualidade 

de vida dos pequenos produtores . r essa pauperização que acompanha a im

plantação do modelo econômico de modernização da. agricultura, cujos deter 

minantes centrais são a presença do capital no interior do processo pro

dutivo agrícola e a transformação da terra em mercadorias de alto valor. 

Note-se inclusive que esta situação é agravada pela"ação 

do Estado, através de sua política mode.ILYliza.n:te, via incentivos fiscais , 

subsídios ã mecanização, legislação de trabalho que permite a mais ampla= 

exploraçib da força de trabalho pelo capital, quer excluindo vastos seto

res dos trabalhadores de quaisquer seguranças e benefícios sociais, quer, 
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io caso oposto, criando uma estrutura sindical inadequada ã expressão dos 

;eus interesses . t tambem dessa forma que a atuação do Estado permitiu e 

~stimulou a especulação com terras, elevando o seu preço e fazendo com = 

lUe seja mais rãpida a expulsão dos trabalhadores 11 .(STEIN et alii, 1977 

~59) . 

STEIN et alii (1977: 282), retomam as anãlises quanto= 

!os pequenos produtores, ressaltando as formas de dominação e de explora-

;ao pelo capital, verificando-se duas que se sobressaem : 

- a mais importante delas e a exercida pelo capital co

mercial que, aproveitando a dispersão e o tamanho re

duzido das produções de pequenas propriedades, im

põe-lhe as condições de comercialização, reduzindo o 

preço de compra . Ainda mais, submete tambem os peque

nos produtores, ao financiar-lhes a produção, explora.!!_ 

do-os pela cobrança de juros exorbitantes e espoliati 

vos . 

- um segundo tipo de exploração e o realizado pelo pro

prio capital industrial, quando localizado nos setores 

processadores de materias-primas agricolas . Os casos= 

mais evidentes se encontram na cultura de frutas, alg.2_ 

dão, tomate, mamona, fumo, etc. Ai o capital indus-

trial assegura a expropriação do excedente dessa pe

quena produção atraves de prãticas monopsônicas ou as 

vezes , utiliza-se de mecanismos prÕprios ã subordina-

ção indireta(**) exercida pelo capital comercial,quan-

(**) a subordinação indireta do trabalho ao capital ocorre quando o pro
dutor direto dispõe de todas as condições de realização do seu trabalho, 
sendo ,portanto, um trabalhador-proprietãrio. A exploração pelo capital= 
passa a ser a nivel de circulação ou no financiamento da produção se,to
davia , transformã-lo em trabalhador assalariado. Difere da subordinação . 
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do nao combina as duas formas . Mais comum e a empre

sa industrial estimular a produção de mercadorias que 

lhe interessa, elevando os preços de compra acima dos 

vigentes no mercado . Garante que muitos produtores= 

dediquem-se ãquela determinada cultura, abre créditos 

facilitados, cede sementes selecionadas, subsidia a 

compra de equipamentos especiais, defensivos, etc . 

Quando tem uma produção em quantidade garantida,abai-

xa bruscamente os preços de compra, em geral alegando 

a superprodução e, com isto, atrela, definitivamente, 

esses pequenos produtores aos seus interesses . Desta 

maneira, tem abastecimento garantido com preços mui-

to abaixo dos de mercado, sem investimentos e sem pa-

gar salãrios. Com isto, os pequenos produtores que 

detêm apenas a propriedade formal e ilusória da terra, 

tem seu nivel de vida consideravelmente rebaixado na 

tentativa de recuperar a sua independência , o que = 

acaba por levã-los ã miséria". 

Sob uma outra ótica, a subordinação se dã através do for 

necimento de insumos e assistência técnica, gerando a dependência finan-

ceira do pequeno produtor rural e forçando a adoção de um padrão têcni co= 

agricola compativel ao processo produtivo industrial e fornecendo o pr.2_ 

duto para um mercado unico da matéria-prima agricola A tecnificação , 

segundo GRAZIANO _DA SILVA (1982:130) , ocorre na maioria das vezes por 

imposição do grande capitalista comprador, que exige uma padronização da 

produção ; ou por necessidades inerentes ao próprio tipo de cultivo,pois 

formal, anteriormente discutida, na medida em que, nesta, o produtor dir~ 
to jã é, pelo menos parcialmente, expropriado dos meios de produção e o 
capital se imiscui na produção. (STEIN et alii, 1977:282) 
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a maioria das culturas que os pequenos produtores sao pressionados a 

plantar (tomate, uva, fumo, hortifrutigranjeiros, etc.), sõ são altamen-

te produtivas quando acompanhadas de um verdadeiro pa.eote teenolÕgieo , 

o qual, por sua vez, e uma imposição do grande capital industrial, que 

produz os chamados in6umo~ modVtno~. Observe-se que a empresa agroindu~ 

trial interessa a especialização do pequeno produtor na produção de de

terminada matéria-prima, sem que se desestimule o cultivo de subsistên -

eia Esta perspectiva parece ã primeira vista extremamente paternalis

ta, porem, na verdade, ocorre a reprodução da força de trabalho familiar, 

através do cultivo de subsistência, e em consequência, a industria pode 

pagar preços mais baixos ao produtor . 

Segundo PEROSA JONIOR (1977:101), cabe ver nestas cir

cunstâncias, o papel desempenhado pela industria na agricultura . Jã não 

se trata apenas de um papel de agente modificador do processo produtivo, 

através da venda de insumos e compra da produção . Consiste muito mais 

numa tendência ao comando direto do setor agrícola pelo capital indus

trial, onde a venda de insumos ã agricultura e a compra de sua produção= 

constituem parte de sua presença . A outra parte e representada pela= 

condição adquirida da industria de organizar a produção agrícola, ditan

do as regras que vão desde a escolha das culturas ate a escala necessã -

ria de produção para o seu abastecimento 

Lembre-se que esta forma de organização da produção e = 

muito encontrada nos minifúndios, em que prevalece a mão-de-obra fami

liar, que produz matéria-prima para as agroindústrias (de fumo, vinho , 

conservas, frios, têxteis) . Segundo SORJ et alii (1982:41) , em geral, 

quando se faz o contrato de integração, hã o relacionamento e dependên -

eia direta entre produção agropecuãria e empresa integradora, que pode 

ser formulada explicitamente através de contratos escritos, cadastros ou 

oralmente . O conteúdo desses -eontlr.a.to~ ou pacto~ ,formulados jurid! 
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camente ou nao, diz respeito substancialmente ã exclusividade na aquisi

ção dos insumos por parte do produtor rural, ao padrão tecnolÕgico e ma

nejo a ser posto em prãtica sob orientação e assistência têcnica da em

presa , e , fundamentalmente , ã exclusividade e garantia da produção = 

agropecuãria por parte da empresa integradora 

GRAZIANO DA SILVA (1979:65) , vai mais adiante e especj_ 

fica o caso do tomate, como se denota da afirmação "muitas vezes , as 

agroindústrias estabelecem contratos diretamente com os pequenos produt.2_ 

res, como ê o caso do tomate, do fumo e de outras atividades de alto ris 

co e que sao bastante exigentes em termos de mão-de-obra nos tratos cul

turais . Em outros ainda, o pequeno produtor se vê preso em sistemas de 

comercialização que foram teoricamente criados para favorecê-lo e se con 

verteram numa fÕrmula mais eficiente de espolia-los, como e o caso das 

CEASAs (que acabaram fortalecendo os grandes intermediãrios) e das coop~ 

rativas (que acabaram representando apenas interesses prõprios ou de uma 

minoria de grandes cooperados)". 

Retomando a problemãtica industrialização/agricultura / 

mão-de-obra, um dos pontos levantados anteriormente referia-se ã impor -

tância cada vez maior do trabalhador assalariado temporãrio, contrapond.2_ 

se ã existência de uma mão-de-obra familial . Autores como GUIMARÃES (. 

1979:246) , afirmam que a industrialização crescente da agricultura, em 

todo o mundo, faria supor um crescimento maior do trabalho assalariado = 

do que o do trabalho familiar . Não ê na verdade o que aconteceu porque, 

estando a população agricola em mais rãpido declinio do que o numero de= 

explorações agrícolas, dai, resulta uma diminuição do numero de explora.!!_ 

tese do numero de trabalhadores familiais 

Em termos brasileiros, hã uma acentuação do carãter fa 

milial da agricultura, conforme se observa no quadro a seguir : 
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numero de pessoas 
ANO tot. 

TOTAL familiares ( l) empregados empreg. 

1940 11.343.415 3.810.545 5.628.281 33,6 49,6 

1950 10.996.834 3.957.391 3.729.244 36,0 33,9 

1960 15.633.985 6. 510. 958 4.412.674 41,7 28,2 

1970 17.582.089 9. 182. 171 2.643.708 52,2 15,0 

Fonte Censos Agricolas - IBGE 

(1) estimativa obtida excluindo-se um responsãvel por estabe
lecimento . 

in "A crise agrãria", de Alberto Passos Guimaries (1979:250) 

Portanto, para GUIMARÃES, estaria havendo o acamponesa

mento da agricultura brasileira,utilizando uma larga faixa de estabelec.:!_ 

mentos agropecuãrios que inclui desde os menores de um hectare atê os 

menores de cem hectares . 

GORENDER (1979:55) apresenta uma visão pessimista, pois 

segundo ele, pesquisas empíricas recentes vêm demonstrando a extraordin! 

ria vitalidade do desenvolvimento da agricultura brasileira por via da 

pequena exploração familiar, que, em ultima anãlise, garante a maior Pª!. 

te do abastecimento alimentar das populações urbanas • E, essa modalida -
de de exploração familial, quando embricada ao capital industrial recria 

fonnas de trabalho a domfcllio, características da fase mais inicial do 

capitalismo na Europa . Os camponeses são providos de financiamentos, de 

materias-primas e ajuda tecnica, mas produzem o que interessa ao capital 

industrial que se manterã enquanto for vantajoso para este, porém poderã 

ser substituída adiante pelo puro e simples assalariamento . 

O que importa ê que, apesar disso, a pequena exploração . 
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familial, submetida ã crescente pressão demogrãfica, explorando terras = 

disponTveis prõprias ou arrendadas, resiste e prolifera, conforme se 

constata ã vista dos dados dos Censos Agrícolas . O que ocorre é que 

isso se dã porque o camponês - segundo GORENOER -, •abre mão da renda da 

terra e do excedente que equivaleria ao seu lucro, porque se contenta = 

com o que equivale a um salãrio. Um salãrio que, muitas vezes, permite a 

estrita sobrevivência a nível baixíssimo, reconhecidamente subhumano". 

Um ponto ainda a ser analisado refere-se ã dependência= 

de nossa industria, e de toda a economia nacional do Capitalismo Oligopo 

lista Internacional, acarretando em consequência uma política de preços= 

voltada para interesses estranhos a nossa prõpria economia . 

Para SORJ et alii (1982:10) , •o processo de internacie 

nal~zação da agricultura brasileira pode ser enfocado de vãrios pontos = 

de vista (transferência de tecnologia, reorganização da divisão mundial= 

do trabalho, estratégias empresariais, etc.)• • São importantes, portan-. 

to, na anãlise desta problemãtica, reflexões sobre os efeitos da presen

ça da agroindústria na reorganização da produção , nas formas de repre -

sentação política e nas relações sociais no campo . 

Veja-se por exemplo OLIVEIRA (1982:48), quando se refe

re ao algodão, quando o "capital internacional, sob a égide das t:Jl.é°.h ..út

rnâ.6, SANBRA, CLAYTON e MACHINE COTTON, realiza , internacionalmente, sob 

seu controle, o valor dessa mercadoria . E cria, aproveitando a estrutu 

ra de reprodução do latifÜndio-minifÜndio, llll intennediãrio que vai de

sempenhar a tarefa de recoletar, das milhares de pequenas plantações de= 

algodão, os resultados da colheita : os fazendeiros, principalmente os 

grandes, converte111-se nesse intennediãrio comercial, que faz ã vezes tam 

bém de intennediãrio financeiro, por conta prõpria ou com recursos das = 

t:ll.é°.h ~ , para financiar as entre-safras ou o período morto que media 

entre uma e outra colheita . Elas se desempenham com os mecanismos das 
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.tA.ê.6 .i.Junã6 nessa operaçao : compra na ·6olh.a, isto ê, fixa de antemão o 

preço que irã pagar ao meeiro pelo algodão que ele colherã, independente

mente das variações palUl baixo ;se as .tll.u Vurã6 fixaremLnn preço mais ba.!_ 

xo, ele descontarã do meeiro a diferença entre o valor ou o preço ajusta

do na no.lha e o preço que serã efetivamente pago por ocasião da co 1 hei ta . 

Aduzirã a esse mecanismo, também uma de invenção prÕpria : financiarã em 

espêcie, as poucas mercadorias que o prõprio meeiro não produz : o parco= 

sal, o querosene que alumiarã a miséria, a roupa e o calçado dominical 

Descontarã na colheita, cobrando preços exorbitantes, esse fornecimento = 

em espécie no fim, restarã ao meeiro tão-somente sua prÕpria força de 

trabalho e a de sua familia, com a qual recomeçarã o circulo infernal de 

sua submissão". 

BESKOW {1980:122) , também opina sobre o assunto, afir -

mando que "a ênfase na promoção das exportações agrícolas e ·na produção= 

de matêrtas-primas para as industrias ê um aspecto de uma política mais 

ampla de internacionalização da economia". Segundo o autor, esta orient_! 

ção aprofunda um padrão de industrialização que agrava a dependência as 

importações, aos investimentos diretos dos oligopólios estrangeiros e aos 

empréstimos do sistema financeiro internacional, privilegiando os setores 

agrícolas mais favorecidos em terras e capitais - agroindústria produtora 

de cana-de-açúcar , cafeicultura, cacauicultura, agroindústria apoiada na 

produção de frutas e da soja . Da mesma fonna, o trigo, que se constitui 

numa produção para substituição de importações ê produzido pelos empreen

dedores rurais mais favorecidos em terras e capitais . 

Ã guisa de conclusão, ê coerente a afinnação de SORJ et 

a li i ( 1982: 09), quando observa que 11 0 processo de i nternaci ona li zação do 

capftal no setor agrícola significa, fundamentalmente, a interiorização = 

dos processos produtivos desenvolvidos nos países capitalistas avançados, 

veiculados pelas grandes empresas multinacionais ligadas ao setor agroin-
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dustrial. Esse processo independe do controle direto da terra pelas mu.!_ 

tinacionais ou pelo capital agroindustrial em geral". 

Portanto, ao nível das relações de mercado, onde pelo = 

menos parte do excedente agrícola ê transferido para o pÕlo industrial , 

e pelo fato deste constituir-se como um oligopsônio, enquanto a produção 

agrícola ê pulverizada, a industria impõe a sua razão sobre a agricultu-

ra . GRAZIANO NETO (1977:02), que enfocou o caso da cultura do tomate in 

dustrial, considera que "as possibilidades de usurpação efetuada sobre= 

os produtores encontram um limite no ponto em que os mesmos desistam da 

produção agrícola, pois a industria ficaria tolhida do fornecimento da 
~ 

matêria-prima, jã que não a produz . Enfim, a organização agrãria - agrj_ 

cultura e pecuãria - , por ser um suporte de acumulação global do siste

ma econômico, deixa de ter uma dinâmica prõpria , sendo, atê certo ponto, 

manipulada de acordo com as necessidades de reprodução do capital no se-

tor industrial da economia . 

2.2. Culturas industriais de algumas regiões brasileiras 

e o papel do capital industrial . 

Procurar-se-ã delinear, rapidamente, num primeiro insta.!!_ 

te a fonnação da agricultura brasileira, para em seguida enfocar algumas = 

culturas industriafs brasileiras e o impacto (positivo ou negativo) da sua 

inserção no contexto agrãrio, via subordinação do produtor ao capital urba 

no-industrial . 

SORJ (1980:11) , fazendo um retrospecto da fonnação da= 
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agricultura brasileira contemporânea, diz ser possível "distinguir dois 

cortes fundamentais nas condições sociais e mecanismos de geração e apr~ 

priação de excedentes agrícolas, e do lugar destes no processo de acumu

lação de capital". Note-se em ambas as fases {1920 e 1960) ~a par

ticular constelação de relações de forças entre as classes e as formas = 

de estruturação e atuação do Estado, que serão decisivas para a determi

nação desses processos . 

O primeiro corte pode ser localizado em fins da década 

de 1920, quando parte importante da produção agrícola passa a se orien -

tar para o mercado interno, no começo como simples expressão da crise do 

setor exportador e logo depois como expressão da expansão e demanda do 

setor urbano-industrial. Ao nível da produção agrícola, esse processo= 

determinarã uma crescente monetarização , mercantilização e especializa

ção da pequena produção e do latifúndio tradicional orientados para o 

mercado interno, aumentando a oferta de excedentes, fundamentalmente = 

através da expansão horizontal, isto é, do aumento das ãreas cultivadas= 

e sem maiores modificações - na maioria dos casos - , nos instrumentos = 

de produção utilizados . 

O segundo corte, afirma-se , nos meados da década de 

1960, e caracteriza-se por uma redefinição das relações entre a agricul

tura e a industria, a partir do desenvolvimento do complexo agroindu~ 

trial • A agricultura passa a se reestruturar a partir de sua inclusão 

imediata no circuito de produção industrial, seja como consumidora de in 

sumos e maquinarias, seja como produtora de matéria-prima para a sua 

transformação industrial . Embora se mantenha a transferência de exceden 

tes do setor agrícola, essa transferência é realizada principalmente pe

la ação do complexo agroindustrial, que passa a comandar os processos de 

produção na agricultura . 

Ainda segundo SORJ (1980:12), o complexo agroindustrial 
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se transfonna , num dos elementos centrais, no processo de acumulação de 

capital na medida em que permite : 

a) a expansao da produção agrícola , tanto para o merc! 

do interno quanto para o externo, que incrementa a 

massa de sobretrabalho gerada na agricultura ; 

b) gerar um novo campo de valorização do capital, de 

insumos e produtos industriais ligados ã agricultura; 

c) o incremento de divisas necessãrias para a expansao= 

do atual modelo econômico, alem de economizã-las = 

através do suprimento das necessidades do mercado in 

terno . 

A agroindústria determina uma transformação qualitativa 

nas condições de geração e apropriação de sobretrabalho, seja do pequeno= 

produtor, seja do trabalhador assalariado . A agroindústria passa a co

mandar a produção, colocando-se como condição bãsica de geração de novos 

excedentes, transfonnando a agricultura no campo de realização de mais-V! 

lia gerada no setor de insumos e mãquinas agrícolas e no fornecedor da 

matéria-prima para a industria de transfonnação agroalimentar . 

Assim sendo, no caso da produção agrícola, tanto para a 

exportação quanto para o atendimento do mercado interno, da pequena ou da 

grande propriedade, o crescimento da agricultura passa a depender da exis 

tência da industria de insumos e maquinaria agrícola e dos processos de 

elaboração industrial, modificando dessa fonna o lugar e importância das 

diferentes classes na produção agrícola . As formas tradicionais de ex

ploração da força de trabalho rural dão lugar ãs novas fonnas de produção, 

onde a mais-valia relativa e a capacidade de capitalização da pequena pr~ 

dução se transfonnam no centro de reestruturação das relações de produção. 

Portanto, o processo de penetração crescente do capital 
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na base do processo produtivo agricola detennina uma transfonnação e dife 

renciação constante das caracteristicas dos diferentes tipos de empresas= 

agricolas • A maior parte dos ·1atifÜndios se transfonnam em modernas em 

presas capitalistas, diferenciando-se cada vez mais dos antigos latifün 

dios tradicionais assentados na exploração da renda do pequeno produtor . 

A pequena produção por sua vez ou ê marginalizada ou se integra ao compl~ 

xo agroindustrial, gerando uma camada de pequenos produtores capitaliza -

dos . 

Note-se ainda que existem algumas detenninações que ca

racterizam a penetJr.a.ção do eap.lt.ai. na agricultura, mostrando os seguintes 

enfoques : 

a) hã uma fração de capital ligado ã modernização agrf

cola que detenninarã a existência de interesses in

dustriais especificos, na orientação e na fonna que 

assumirã esta modernização, isto e, a modernização = 

não tem uma fonna universal, dependendo dos padrões= 

de acumulação que a viabilizam ; 

b) no nivel de anãlise das relações sociais na agricul

tura, mostra-se a diversidade de situações das for

mas de produção no campo, que jã não são somente em 

tennos das relações sociais predominantes no interior 

da empresa, como tambêm em relação ao tipo de integr! 

ção com o capital industrial e comercial . 

Segundo GRAZIANO NETO (1982:68), nota-se nos paises do 

Terceiro Mundo, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, um serio agravan -

te : boa parte do setor industrial ê dominada por grupos econômicos estra.!!_ 

geiros, representantes de grandes conglomerados - as chamadas multinacio -

nais . Evidentemente, esta situação agrava a dependência ao capital indus

trial, e por tabela, todo o pais ê dependente, tanto econômica como polit1 
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camente. 

Na maioria dos casos, o comando político das atividades 

da agricultura no sentido das detenninações do que, quanto e como produ -

zir -, encontra-se fora do setor . São as empresas produtoras de tecnolo

gia agrícola , tanto maquinãrios como insumos, juntamente com as empresas 

processadoras de matérias-primas e alimentos, que, em boa parte, detenni

nam os rllDOS da modernização da agricultura brasileira . 

Esta perda de autonomia da agricultura é mais flagrante 

nos chamados complexos agroindustriais , com as vãrias formas de integra

çao produtiva cada vez mais comuns na agropecuãria brasileira • Na pro

dução de frangos de corte, de suínos, de fumo, de tomate, de uva, de la -

ranja, entre outros, a integração com o setor industrial que processa o 

produto é cada vez mais intensa, havendo relacionamento bastante prõximo= 

entre os produtores rurais e as empresas transformadoras . E a regra ge

ral é a existência ' de um lado, de milhares de agricultores, e de outro, 

de uma ou duas grandes empresas . 

ln exemplo gritante da perda de autonomia da agricultu

ra e a produção de frangos para corte em Santa Catarina, onde a industria 

que abate e comercializa a carne de frango detennina , através de contra

tos, o tamanho do galinheiro e a raça a ser criada ; controla o preço da 

raçao e da alimentação ; cuida dos tratos sanitãrios e, por fim, estipula 

o preço da carne que comprarã . Portanto, ã industria nao cabem a terra e 

o risco da produção . O agricultor, apesar de manter sua condição de pr~ 

prietãrio dos meios de produção , é transfonnado, "num trabalhador da es

pécie nova dos quase-assalariados", segundo GUIMARÃES (1977), ou confor

me AMIN (1977:29), baseado nos trabalhos de CHAYANOV, o camponês inserido 

na formação capitalista ê reduzido ã condição de "trabalhador a domicílio• . 

Esta ê a realidade da agricultura modernizada do Brasil. 

O grau de integração dos complexos agroindustriais varia em cada caso,dan 
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do maior ou menor autonomia para os produtores rurais . No caso da laran 

ja e, ainda , da soja, a dependência não e absoluta . Jã no caso da agr.Q_ 

industria açucareira, o capital industrial e proprietãrio da maior parte 

das terras onde se produz a matéria-prima . 

Em linhas gerais, os agricultores defrontam-se, de um 

lado, com um setor industrial que produz a tecnologia· agrícola e força = 

sua demanda com preços controlados e, de outro lado, com um setor indus

trial que processa e/ou distribui a produção , impondo preços aos agri -

cultores . Nestas condições de oligopÕlios na compra e na venda, confi

gurando o que GUIMARAES (1979) denominou de :tuowr.a. de. p11.e.ç.o~, ocorre = 

claramente uma transferência de renda do setor agrícola para o setor in

dustrial. E, se o setor industrial e dominado pelo capital internacional, 

a renda é transferida em grande parte para o exterior. 

A situação subordinada da agricultura reflete-se na sua 

rentabilidade. Regra geral, a taxa de lucro das atividades agrícolas e 

mais baixa que a da industria . Lembre-se que hã a transferência de exce

dente econômi"co entre a agricultura e a industria através do mecanismo de 

preços relativos, com consequente comprometimento da prÕpria expansão ca

pitalista no campo . 

Para amaJIJl..aJt as questões vistas ate o momento, obser

ve-se que o capital industrial que controla o processo de modernização = 

de nossa agricultura prejudica a prÕpria acumulação de capital na econo

mia, ã medida que, pela imposição de tecnologia, e pelo controle de pre

ços, afeta a rentabilidade no setor agrícola . O Estado, através da pol.! 

tica agricola, ampara e garante o processo de acumulação, criando, ao 

mesmo tempo, melhores condições de demanda das mãquinas e insumos, e ' 

tornando artificialmente barato tais meios de produção, via credito ru

ral subsidiado . 



-40-

O processo de acumulação como um todo é contraditõrio , 

porque contraditõrio e o prÕprio capitalismo, mas não hã duvida de que ' 

quem mais perde nas disputas são os que não são capitalistas, representa

dos aqui, por assalariados, parceiros, arrendatãrios, pequenos proprietã

rios 

lMt outro aspecto de capital importância para a organiz! 

ção do espaço, vista por GRAZIANO NETO (1982:75), é a de que a moderniza

ção da agricultura brasileira , as culturas industriais, longe de melho

rar as condições de vida da população rural, piorou-as, drasticamente,mo~ 

trando a falãcia das teorias econômicas e sociológicas, que colocam a mo

dernização da agricultura como forma de elevar a renda agrícola, e por 

consequência, elevar o padrão de vida da população rural . 

Nas regiões de agricultura mais avançada do país, o que 

se vê e uma modificação na composição e no uso da mão-de-obra; sem signi

ficar uma melhoria das condições de vida . Nas regiões do Sudeste e do 

Sul, de colono passou-se ao bô..i..a-61Lia. ou trabalhador volante . Os salã

rios rurais até se elevaram, mas é preciso considerar a diminuição do sa

lãrfo não monetãrio, representado pela possibilidade - hoje quase inexis 

tente -, da garantia de parte das necessidades bãsicas de alimentação P! 

los trabalhadores, nas chamadas roças de subsistência. E, é preciso con

siderar , ainda, a perda da moradia e outras vantagens nao pecuniãrias = 

dos trabalhadores permanentes das antigas colônias . 

O progresso técnico ocorrido na agricultura diminuiu a 

utilização de mão-de-obra em algumas fases do ciclo de produção , como o 

plantio e certos tratos culturais, mas em outras fases a uti·lização de = 
trabalho continua intensa , principalmente nas colheitas da cana-de-açu -

car, do café, da laranja, e mesmo do algodão . Desta forma, a demanda = 
de mão-de-obra não e constante durante o ano, havendo certas épocas de 

pouca necessidade, ou seja, o trabalho e sazonal . 
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Um outro aspecto estudado por OLIVEIRA (1981:17} é que 

o processo de expansão do capitalismo monopolista no Brasil tem sido fei 

to não sõ pela sujeição da agricultura ã industria , através da transfor 

mação desta em consumidora dos produtos industriais, mas também através= 

do tributo que os rentistas cobram ã agricultura (renda da terra} . Em 

resumo, a agricultura brasileira estã subordinada ã industria, de um la

do, como consumidora potencial de produtos de origem industrial, mediada 

pelo Estado, e de outro, subordinada aos proprietãrios de terras que têm 

cobrado também o seu tributo para pennitir a produção necessãria . 

Para OLIVEIRA (1981:29}, a grande empresa, nao subju -

gou ao mesmo tempo todos os setores da produção agropecuãria . Mas, par

te deles tem uma histõria de submissão igual a própria histõria do capi

talismo industrial . 

Veja-se o que ocorreu com a produção de origem vege -

tal, em que o monopÕlio praticado pelo capital industrial subordinando a 

produção ã circulação e praticado na agricultura brasileira, hã muito = 

tempo. Talvez, os melhores .exemplos sejam os do setor de produção de fi

bras têxtefs e oleaginosas que, por se constituírem em matéria-prima in

dustrial, por excelência (caso dos têxteis) , estiveram historicamente= 

sempre ligadas ao capital industrial ou, em algumas conjunturas, ligadas 

ao capital comercial . 

Reportando-se ao trabalho de OLIVEIRA (1981:36} , den.2_ 

minado "Agricultura e industria no Brasil" , o autor faz as seguintes co 

locações quando examina o setor têxtil e o das oleaginosas : 

No setor têxtil, o algodão arbõreo , produzido sobretu 

do no Nordeste brasileiro, tem sua produção destinada basicamente aos i.!!_ 

termediãrios (72%) e apenas 21% diretamente ãs industrias . Jã o algodão 

em caroço (herbãceo) tem 42,7% de sua produção destinada a intermediã-

rios, no caso da produção brasileira em geral, e 58,1% destinada ã indüs 
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tria, no caso do Estado de São Paulo. Mas , a que se deve essa particip!_ 

çao , ainda elevada, de intennediãrios no controle dessa matéria-prima = 

industrial ?t Õbvio que o capital comercial tem sabido subjugar princi -

palmente os pequenos produtores regionais, entrando, posterionnente, na 

disputa com as grandes industrias na busca do monopÕlio de matéria-prima 

(exportada ou consumida internamente) . A parcela entregue diretamente= 

ã industria é um indicador bãsico da sujeição dos produtores aos intere~ 

ses e a lÕgica do capital industrial Mas, ainda sobre a parcela en-

tregue aos intennediãrios, cabe ressaltar que ãs vezes são verdadeiros = 

te).i.ta6 de 6eJt.Jto, pois são , na realidade, contratados do capital indus -

trial que se colocam frente aos produtores como comerciantes autônomos . 

As transações são feitas com capital das industrias do setor, particula! 

mente as multinacionais (SANBRA, CLAYTON) que, dado o longo tempo que 

atuam no setor, exploraram, subjugaram a renda da terra, principalmente= 

do pequeno produtor. ~tendo mais c~êdito de con6(.ança junto aos prod~ 

tores, contratam então esses falsos comerciantes autônomos que têm atua

do sobretudo no oeste paulista e norte do Paranã, aparecendo em cena,pr~ 

pondo preços melhores que os oferecidos pelas industrias . Hã ainda la

ços de amizade, pois são geralmente pessoas de origem rural, portanto 

conhecendo o que compram, e conhecendo também o mundo de relações que com 

põem o universo do pequeno produtor . 

Esse exemplo não se restringe apenas ao setor de fibras 

têxteis, mas praticamente a todo o setor de oleaginosas : amendoim, gira~ 

sol, mamona, soja, sorgo. No caso das usinas de beneficiamento locais(de 

algodão), elas atuam apenas como agentes das citadas industrias, adquiri.!!_ 

do a produção, separando a pluma do aaroço ·e vendendo os subprodutos ã in

dustria têxtil e ãs fãbricas de Õleo . Nesse caso e em outros, estã-se = 

diante de um processo de atuação do capital mercantil altamente vinculado 

com o capital industrial, restando como campo de luta entre ambos a disp~ 

ta pela fatia de terra apropriada . 
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No caso das oleaginosas, segundo OLIVEIRA, a estrutura 

de sujeição se repete : 28,2% do amendoim , por exemplo, se destina ã in

dustria, 64,8% para os intennediãrios (ou 6ai.6o~J, em termos de Brasil ; 

no caso da mamona, 6,6% se destinam ãs industrias e 89,6% para os inte~ 

diãrios . Deve-se ressaltar aqui, uma das especificidades da produção de 

mamona, que, produzida em grande parte em estabelecimentos com menos de 

cinco hectares, e por posseiros (no oeste paulista) , têm-se constituído= 

em presa fâcil do pequeno e do médio comerciante . Entretanto, gradativ! 

mente, através de seus te~:ta.6 de 6e'1Jlo, as industrias vão controlando to

da a circulação da produção . 

Entre as oleaginosas, a que tem ganho projeção nos ultj_ 

mos anos e a soja . Apresenta uma estrutura de destino peculiar, pois •. 

34,2% e vendida aos intennediãrios (6alóo~ ou não), 12,1% diretamente pa

ra as industrias e 51,9% para as cooperativas , a nível de Brasil . Sabe

se que a soja representa hoje, o ramo mais importante do setor oleaginoso 

e se constitui no produto que mais cresceu nos ultimas 15 anos, dando ao 

Brasil posição de destaque na produção mundial dessa leguminosa . Essa ex 

pansao estã ligada a dois fatores : a entrada das multinacionais no ramo 

da produção de rações e na exportação do farelo, principalmente e a mudan 

ça do hãbito alimentar urbano, substituindo-se as gorduras de origem ani

mal para Õleos vegetais . No entanto, ressalte-se que a expansão da cul

tura da soja tem que ser entendida sob relações de poder que comandam o 

modelo brasileiro, numa ação conjunta do capital privado, do capital in

ternacional e estatal . 

Ainda com relação ã produção de soja, cabe observar que 

a entrada dos grandes produtores capitalistas na produção, tem apresent! 

do fatos interessantes, pois nos últimos anos uma mobilização nacional = 
dos produtores , conseguiu romper com o confisco cambial que o Estado im

punha ãs importações. t Õbvio que essa medida atendeu em parte aos produ-
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tores , mas atendeu muito mais, ãs multinacionais que atuam no setor, e 

que tem garantido agora, o aumento da produção . 

Verifica-se então, que em todos os casos, o que real -

mente ressalta e a ação das multinacionais, que começando por atuar na 

esfera da intermediação mercantil e financeira, chegam em seguida ã esf~ 

ra industrial, estabelecendo liames com a mediação do Estado, garantindo 

em conjunto a apropriação do excedente agricola 

Um outro caso de subordinação ao capital ê o do vinho, 

cuja uva e produzida predominantemente em propriedades abaixo de 50 hect! 

res . SANTOS (1978:173) , estudando a desarticulação da industria domes

tica, e assumido o controle por multinacionais, como a Dreher (USA), Vinf 

cola Aurora (USA), Martini & Rossi (Itâlia), coloca da seguinte forma es

ta nova condição 

"( ... )as situações expostas ( ... )permitem caracterizar 

o processo de trabalho camponês como uma modalidade de subordinação for

mal do trabalho ao capital . Isto porque, de uma parte, o capital subordj_ 

na o. processo de trabalho reproduzindo sua singularidade : o camponês per 

manece proprietãrio das suas condições de produção ; mantêm-se a utiliza

ção da força de trabalho familiar e a maior participação da atividade vi

va do trabalho relativamente aos meios de produção ; continua a produção 

direta dos meios de vida . Por fim, a extração do sobretrabalho campones 

pelo capital ê mediada por uma relação monetãria, de um possuidor de mer

cadoria a outro possuidor de mercadoria . Ao mesmo tempo o capital im

põe suas determinações ao processo de trabalho camponês : converte a ter

ra em equivalente de mercadoria ; efetua controles parciais do processo = 

produtivo; estabelece a produção de valor de troca e a extensão da jorna

da de trabalho ; possibilita, pelo critério bancãrio, a reposição de 

meios de trabalho". Conclui o autor que 11 uma relação contradit6ria une = 

colonos e burguesia industrial, esta detendo o poder, dominando e explo -
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rando o campones . -Por seu lado, o campones define-se como colono, ex-

pressando a consciência empírica de personagem subalterno da sociedade = 

capitalista". 

A cultura do rami se insere no grupo das "fonnas subo.!:. 

dinadas ãs agroindústrias e cooperativas capitalistas", segundo GRAZIANO 

DA SILVA et alii (1983:24), onde a subordinação se dã mediante o finan -

ciamento dos insumos e da assistência técnica, criando no pequeno produ

tor uma dependência e forçando-o ã adoção de novas tecnologias, e atra -

ves da venda num mercado monopsônico de matéria-prima agrícola . Outra = 

característica liga-se ao fato de que exige mão-de-obra intensiva e si

tua-se na região centro-sul do pais . As contradições principais situam 

se nas negociações em torno do preço que se deve pagar ao produtor agrf 

cola pela matéria-prima, que podem ser : legumes, frangos, ovos, frutas= 

de mesa, fumo, vinho, suínos, fibras . 

A maior parte destas características estão presentes = 

no rami e em maior ou menor grau refletem as vãrias fonnas em que o C! 

pital urbano-industrial se apropria do excedente que ê produzido penosa

mente pelo pequeno produtor rural de rami, que ainda participa na prime! 

ra fase de beneficiamento da fibra , o descorticamento . 

Note-se que , segundo dados da Secretaria de Agricult~ 

ra do Paranã, as pequenas propriedades produzem reduzida parcela da fi-

bra, estando portanto a cargo das grandes propriedades a maior contribui 

çao, e, estas são estreitamente vinculadas a importantes industrias de 

processamento do rami, e são dotadas de grande experiência no cultivo de 

beneficiamento . No entanto, os pequenos produtores conseguem ainda en

contrar no rami a sobrevivência e/ou maior rentabilidade para a ativida

de agrícola, porêm sofrendo a subordinação de um mercado oligopolista . 

No capitulo seguinte, serao objeto de analise as ques-
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tões referentes as caracteristicas das pequenas propriedades produtoras = 

de rami, as formas de subsistência complementares ao cultivo e beneficia-

menta do rami, assim como verificar-se-ã as modalidades usualmente en-

contradas de relação direta com os grupos de apoio financeiro . 

Verificar-se-ã que na abordagem desta problemãtica se 

acentuam os aspectos relativos ã inserção do capital na agricultura, a = 

qual se dã de formas diversas : mudança no tipo de relação de trabalho 

utilização de insumos e maquinãrios, a participação financeira de or

gãos ligados a crêdito ou das prõprias empresas compradoras de matêrias 

primas . 
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3. A PRODUÇÃO DE RAMI NO PARANÃ E AS PEQUENAS PROPRIEDADES 

3. l.Caracteristicas de sua introdução 

A ocupação do territõrio norte-paranaense foi realizada 

com pequenas e médias propriedades, ã base da lavoura de café, complemen

tada com milho, feijão e arroz . Observe-se que a utilização de terras = 

de grande fertilidade, os custos de produção baixos, a colocação dos pro

dutos alimentares paranaenses nos mercados consumidores urbanos de São 

Paulo e Rio de Janeiro, a preços compensadores, garantiam ã economia na

cional como um todo a reprodução da força de trabalho a custos reduzidos. 

Quanto ã cultura do rami, especificamente, note-se que 

o seu registro estatistico , segundo a SEAG/DERAL (1975:11), começa em 

1960, com 6 mil hectares, e a partir dai houve aumentos contínuos ate 

1970, alcançando ate 19,9 mil hectares , que representa a triplicação da 

ãrea ocupada pelo rami . 

Ressalte-se que apesar da pequena representatividade do 

rami no conjunto da produção agricola brasileira, a ramicultura apresen -

tou em relação ãs demais culturas, o maior crescimento de ãrea no periodo 

1960/68, pois de 0,19% chegou a 0,41% , com uma participação média de 

0,30% . 
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No periodo de 1971/75, a cultura do rami tem conhecido= 

crescente diminuição em sua ãrea plantada, em função de problemas ligados 

aos custos de produção excessivamente altos, a expansão do uso de fibras= 

sinteticas na industria têxtil e em decorrência, um menor consumo de fi-

bras naturais, problemas na exportação, com queda das cotações do rami 

proibição da utilização da mãquina PeJz..lqc.ú-to, diminuição do emprego 

sacarias, utilizando-se o transporte a granel 

, 

de 

Estudos da SEAG/DERAL (1975:12), demonstram que, apesar 

da ãrea plantada ter diminuido, a produtividade vem sendo incrementada,em 

razão das prãticas de adubação e calagem que foram introduzidas nos anos 

recentes . 

Considerando-se a alta fertilidade dos solos sob o pon

to de vista de textura, os solos silico-argilosos leves e soltos, são os 

mais indicados ã cultura,-como ê o caso do Latossol Roxo e da Terra Roxa 

Estruturada, assim como os solos de aluvião, ricos em matéria orgânica e 

bem drenados -, era de se esperar uma maior produtividade para esta cult~ 

ra, a qual, pelas condições edâfico-climãticas favorãveis, poderia atin -

gir uma produção em torno de 2.500 kg/ha, quando a produtividade média = 

dos ultimes 20 anos foi de apenas 1.536 kh/ha . 

No que se refere ãs condições climãticas, a região ocu

pada pelo rami no Paranã ê favorãvel, pois apresenta caracteristicas ne

cessãrias ao bom desenvolvimento da cultura, a qual se adapta ao seguin

te quadro 

- a Bohemvúa Nive.a, Gaud (rami branco) vegeta melhor= 

com precipitação em torno de 1.200 ll1TI e ê menos exi -

gente em calor ; 

- como valores limites, a B.rú.vea.sedã bem nas faixas = 

de temperatura media entre 12 e 289C , com umidade at 

mõsférica superior a 65% ; 
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- o rami exige uma adequada distribuição de chuvas, vis 

to que , embora a planta suporte deficiências hidri -

cas, estas não poderão ser de longa duração 

- as geadas, embora prejudiquem a parte aérea da plan -

ta, não chegam contudo a eliminã-la, jâ que os rizo -

mas permanecem protegidos no solo 

o rami é bastante prejudicado com a ocorrência de ven 

tos secos e intensos, porque estas provocam redução = 

da umidade do solo e da atmosfera . 

Retomando a questão da queda da produtividade, note-se= 

que esta e acentuada nos anos de 1965, 1966 e 1967, podendo atribuir-se ã 

idade da planta, que, após o sétimo ano, começa a apresentar produtivida

de decrescente, reflexo da carência de adubação, que, atualmente começa a 

ser pra ti cada . 

A tabela 01, a seguir, que se refere a area, produção, 

produtividade e participação do rami na area cultivada total (de 1960 a 

1984) , melhor explicita os fatos em discussão . 

Note-se ainda que o auge do cultivo do rami acha-se no 

periodo de 1968 a 1971, para decrescer gradativamente, chegando aos niveis 

de 1960 na década de 1980 . Um fato que deve ser ressaltado é o aumento de 

produtividade verificado nos anos recentes, visto que prãticas culturais = 

têm sido observadas pelos ramicultores para conseguir niveis mais compati

veis de desempenho da produção. 

Para a safra 84/85 estã previsto um aumento de 370 al

queires ou 900 hectares, dos quais 150 alqueires ou 363 hectares serão = 

plantados no municipio de Londrina As causas da expansão da ãrea de cul

tivo, segundo técnicos da Secretaria de Agricultura devem-se aos bons pre

ços conseguidos pelos produtores e ã campanha promovida pelos consumidores 

da fibra . 
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TABELA 01 

ÃREA TOTAL DAS PRINCIPAIS LAVOURAS DO PARANA , ÃREA (ha) , PRODUÇAO(t) 

DO RAM! NA ÃREA CULTIVADA - 1960/1984 

em hectares tonelaêlas kg/fia 
ANOS Área total Ãrea rami Produção Produtividade 

1960 3.124.893 6.050 7.302 1.207 

1961 3.296.285 7.260 9.000 l. 240 
1962 3.683.329 8.470 10.500 1.240 
1963 3.955.370 9.680 11.800 1. 219 
1964 4.086.765 10.890 14.300 1. 313 
1965 4.391.183 13.310 16.500 1. 240 
1966 4.253.031 15.730 17.500 1.113 
1967 4.337.545 16. 940 18.000 1.063 
1968 4.476.329 18. 150 24.000 1. 322 
1969 4.902.671 19.602 26.000 1.326 
1970 5.568.303 19. 965 29.500 1.478 
1971 5.785.920 22.700 30.000 l. 321 
1972 5.923.702 23. 100 30.000 1. 299 
1973 6.459.350 24.725 27.500 1.112 
1974 6.560.516 16. 770 27.000 1.610 
1975 6.700.000 12.360 23.780 1. 924 
1976 8.451.862 9.675 18. 500 1. 912 
1977 8.504.709 8.200 14.020 1. 710 
1978 8.393.101 6.400 7.220 1.128 
1979 8.445.710 6.200 8.800 1. 419 
1980 8.636.760 6.780 17.000 2.507 
1981 7.718.476 7 .160 1o.164 1.420 
1982 7.697.849 5.818 9.477 1.629 
1983 7.668.936 4.670 9.583 2.052 
1984(*) 7.543.005 4.200 9.000 2.143 

(*) esttmativa para 1984 

Fonte : DERAL/CEPA-Secretaria de Estado da Agricultura do Paranã 
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3.2. Pequenas propriedades do rami 

mento , relações com o capital 

produção, beneficia 

A escolha de um tema de pesquisa envolve razoes as mais di 

versificadas que vão desde a afinidade existente com o assunto e o in 

teresse sobre a problemãtica, ate a busca de explicações para as contra

dições inerentes a um sistema econômico-social . 

-A postura adotada para a escolha do tema obedeceu a algumas= 

particularidades : a primeira diz respeito ã preocupação no tocante aos 

pequenos produtores rurais,fornecedores de matérias-primas ãs industrias, 

sejam elas alimentícias ou têxteis ; a segunda refere-se ao local de mo

radia e de trabalho do pesquisador, o qual residindo no norte do Paranã, 

interessou-se por uma fibra produzida quase que exclusivamente no Esta-

do. A estas duas particularidades sanou-se o fato de que a cultura do 

rami e absorvedora de mão-de-obra ' e com algum grau de especialização = 

no tocante ã primeira fase de beneficiamento da fibra (descorticação), o 

que nao ocorre em outras culturas para exportação existentes na região. 

A escolha do municipio de LONDRINA como ãrea geogrãfica de 

estudo deveu-se a dois fatos : a existência de pequenas propriedades for 

necedoras de rami para duas industrias do município, e a facilidade de 

acesso as ãreas de cultivo, como se verifica pela localização dos estabe 

lecimentos rurais produtores da fibra (fig. 01 e tab. 02) . 

As ãreas de cultivo de rami, no município de Londrina, apre

sentam l.IDa maior concentração nos patrimônios de Guairacã, Gaviãozinho , 

e nos distritos de !rerê, Paiquerê, Guaravera e Lerroville . 

Note-se que as vias de acesso são razoavelmente conservadas, 

ocorrendo problemas quando da incidência de chuvas contínuas e prolonga

das, a exemplo daquelas de maio/junho-83, quando inúmeras pontes foram 
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tragadas pelos rios, e muitas estradas vicinais ficaram intransitáveis 

Nesta época, os prejuizos para a lavoura foram consideráveis, na medida = 

em que se impediu o escoamento da produção, e o abastecimento ãs casas c~ 

merciais dos patrimônios não pôde ser realizado, pelas empresas atacadis-

tas do distrito-sede . 

Tabela 02 

PROPRIEDADES DE RAMI DO MUNIC!PIO DE LONDRINA - 1983 

Localização nQ propriedades area (alqueire) 

. Patrimônio Guairacã ............ 22 97 

. Gleba Coroados .................. 10 58 

. P.atrimônio Gaviãozinho .......... 09 33 

. Distrito de Maravilha ........... 08 169 

. Distrito de Paiquerê ............ 04 20 
Distrito de Guaravera ........... 04 78 

. Distrito de Lerroville .......... 02 07 

Patrimônio Três Bocas ........... 02 12 
Distrito de !rerê ............... 01 03 

Total .......................... . 62 477 

Fonte pesquisa in loco - 1983 

Os ramicultores do municipio de Londrina (Pr) , possuem predo 

minantemente pequenas ãreas plantadas ; ã exceção de uma empresa de pro

cessamento de rami, que também conta com sua ãrea de cultivo; todas as 

demais inserem-se no conjunto das pequenas propriedades (ate 10 alqueires). 

Num primeiro momento, indagou-se sobre a valorização ou não 

da propriedade, em função da existência do rami, verificando-se também as 



benfeitorias existentes na propriedade, assim como as fonnas de uso de 

credito bancãrio . 

Uma descrição detalhada e as interpretações da situação fa 

zem parte deste item, que procura apresentar dados emp1ricos da inserção= 

do capital na cultura do rami 

O benef1cio ou nao que o rami trouxe a propriedade, encon-

tra-se ilustrado na tabela 03 . 

Tabela 03 

TIPOS DE INFLUtNCIAS DA IMPLANTAÇÃO DO RAM! NAS PROPRIEDADES 

Alternativas 

trouxe benefícios 

não trouxe beneficias 

não afetou (equilibrou) ...••......... 

nao sabe 

nao respondeu 

Total 

Fonte pesquisa in loco 

nQ respostas 

41 

06 

06 

01 

08 

62 

66,13 

9,68 

9,68 

1,61 

12,90 

100,00 

Observa-se que percentual significativo dos entrevistados 

(66,13%) considera que houve valorização da propriedade , devido a exis -

tência do rami. Alguns depoimentos pennitem melhor perceber a situação re 

latada 

- "Valoltizou., poJtque. na.o ê c.o.ú.a de c.omeJL". 

- "Valoltizou., o Jtami não p1tewa de maquinâlú.o.& c.aJto.& ,ape-
.&M de dcvr.. multo .tltabalho". 
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- "t uma. p.ia.IU:a. que. não dá e.M.6ão. TJta.z be.ne.6Iuo.6 o ano 

.t.odo, c.om .lu.c.Jt.o.6 a. c.wr.:to p!Ul.zo (a e.ada. 3 muul ; vale.= 

rricú.6, po-ih o p!t.oduto u.tá em a.Lta.". 

"Paguei. 900 mil. c.Jt.uzei.Jt.o.6 hâ. do-ih an0.6, e Jt.e.c.e.b.i. uma. 

o 6e.Jtto. de c.omp!Ul. de. 6 e 1 O mil..hõu hâ. pou.c.o.6 dia.6". 

Hã preocupações por parte do produtor rural quanto ao pr_Q 

blema da degradação do solo e as consequências resultantes de um ineficaz 

manejo da terra, solapando as bases mediante o aceleramento do processo = 

erosivo . Neste particular o fato da cultura do rami ter seus rizomas = 

pennanentemente em estado de brotamento, favorece a contenção da erosão , 

pois a terra não fica nua, mesmo no período(de agosto a dezembro)em que = 

nao hã colheita . 

Note-se que GRAZIANO NETO (1982:91), se refere ao absurdo= 

de pensar que as prãticas agricolas possam ser universalizadas, pois 11 as 

diferenças de solos, radiação solar, regime de chuvas, temperatura, diver 

sidade de espécies e outras, levam a que certas técnicas, como a adubação 

química, o controle químico de pragas, o manejo do solo, por exemplo,apr~ 

sentem resultados duvidosos e insatisfatõrios nas condições de nossa· agr..:!_ 

cultura tropical". Assim como se referiu o produtor de rami, a preocupa -

ção pelo solo é grande, pois este é a base de toda a vida vegetal e, indi 

retamente, da vida animal . E, o problema do controle da erosão é enfoca-

do , quando GRAZIANO NETO (1982:98), se refere a dois dados : de PRIMAVE

SI (1980) e do IAPAR - Instituto Agronômico do Paranã (1981) : 

PRIMAVESI mostra que "a erosão não é um fenômeno natural = 

e que sua origem verdadeira é a infiltração deficiente da ãgua no solo,p~ 

la perda de sua bioestrutura e por um manejo incorreto r certo que a 

i ntens.i da de e a duração das chuvas, assim como o dec 1 i ve do terreno, i n -

fluenciam a erosão . Mas basta ver que nas matas ou nos campos naturais = 

nao hã perdas de solo, mesmo apõs o mais forte dos temporais . As aguas= 

dos rios de florestas são sempre límpidas e atestam a inexistência de ero 
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sao. A prãtica da agricultura sempre provoca pequenas perdas de solos, da 

ordem de 2 a 5 t/ha/ano. Perdas da ordem de 12 t/ha/ano são ainda conside 

radas no.IUr!tLÍ,6 por publicações especializadas norte-americanas". 

Pesquisas do IAPAR "indicam que nas lavouras de soja e tri 

go, plantadas em solos argilosos pelo sistema convencional, as perdas = 

anuais pelas enxurradas atingem 144 t/ha/ano, o que corresponde a mais de 

01 cm da camada do solo perdido por ha durante 01 ano". 

Dai então, a preocupação de alguns ramicultores com este 

aspecto, que vem também sendo objeto de campanhas do governo para que ha

ja uma conscientização e açao para que sejam evitadas tais ocorrências ca 

lamitosas . 

Aliada a questão conservacionista, coloca-se o fator circu 

lação de capital, pois segundo os entrevistados, poucas culturas favore -

cem tanto a entrada de dinheiro, pois, logo em seguida ao corte, descorti 

camento e secagem, hã possibilidades de se comercializar, o que e feito = 

de tempos em tempos . Outro ponto a ser ressaltado ê a facilidade de ma

nutenção da cultura do rami, que não e tão exigente quanto outros culti -

vos, porem hã uma ressalva quanto ã mão-de-obra, que e cara e em algumas= 

funções , el>pec<..a.Lizada. .Por exemplo, o ma.quineÂJto ê um dos elementos da 

cultura do rami melhor remunerado porque exige uma certa experiência em 

trabalhar com a mãquina descorticadora , e também porque hã riscos de 

ocorrência de acidentes de trabalho . 

Um depoimento significativo e aquele em que o entrevistado 

diz que a propriedade valorizou poJLque não ê coi.6a de comeJL .Aqui , ele 

se refere ao fato de que as propriedades que plantam alimentos , ou seja, 

produtos de subsistência não tem a valorização desejada, pois alem de se

rem culturas temporãrias, não exigem alguns dos equipamentos do rami, nem 

alcançam preços rentãveis . Note-se que intuitivamente, o produtor traça= 
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um perfil do que e valor de uso e valor de troca, valorizando as culturas 

que entram no circuito da comercialização, mesmo que de fonna a desfavore

cê-lo . 

Quanto aos que consideram que a propriedade nao se valori

zou (9,68%) , hã opiniões como : 

-"Não 60-<. valo!U.zada, que!U.a clúrú.nu.i.Jt pana piantaJt amoita.". 

-"Se .tive..6-6e um c.a6é. -6etria bom, eJta. mel'.ho!t. -6e não .tive!t. ge~ 

da". 

-"Em te.mpo.6 pctMadM valo!tizou, agoJta. o que vale ê a -60 ja. 

e o tlt.igo, e .ta.mbé.m o p1t.eç.o do !ta.mi. hoje não u:tá tão = 

p..i.oJt., ma-6 c.om um quilo de tr.ami não dá pa!ta. c.omp!t.a!t um q~ 

lo de 6újão". 

Note-se que os que estão com o rami , mas estão desconten -

tes , acham que outros cultivos devam ser feitos na propriedade : e a bus

ca da opção pela amoreira, café , soja/trigo . A procura de uma atividade 

mais rentãvel e menos trabalhosa e ponto de partida para que mais produto

res busquem alternativas para a sua atividade, desde que não se mostrem = 

compensadores com relação aos preços oferecidos pelo seu produto . 

Os 9,68% dos produtores que consideram que não houve bene

ficias nem prejuizos para a propriedade, justificaram suas assertivas com 

as seguintes considerações : 

- "Nem que tenha Jta.nú., o p!t.eç.o é. igual., tendo ben6útoJt...i.a.= 

pe.ga.Jtia. um p!t.eç.o me.lho!t.". 

"Tem gente que compita. e .Ü.Jta. o Jta.rrK., e e.o.toe.a. pa.1.ito". 

Para estes entrevistados, o rami é uma cultura como qual 

quer outra, não houve percepção quanto ã valorização ou não em função da 

existência do rami; o que se leva em consideração e a quantidade e a qua-

lidade das benfeitorias da propriedade, ou então aqueles fatores que inde 

pendem da cultura que esteja sendo explorada : proximidade de estradas 
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cidades, contiguidade das propriedades, tipo de solo . 

Quanto as benfeitorias existentes nas propriedades do rami, 

se sobressaem (tab. 04) 

. instalações (casa, garagem, paiol, barracão) 

luz eletrica e ãgua encanada 

. maquinãrio e equipamentos . 

Tabela 04 

INSTALAÇÕES EXISTENTES NAS -PROPRIEDADES DE RAMI 

instalações nQ 

casa (residência) .............. 47 

paiol, tulha ................... 46 

casas para empregados .......... 38 

garagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

mangueirão ..................... 08 

barracão para aves e bicho-da-
seda ........................... 06 

terreiro ....................... 05 

Fonte pesquisa in loco . 

% em relação ao total 
das propriedades 

75,8 

74,2 

6.1,3 

17' 7 

12' 9 

9,7 

8, 1 

Note-se , num primeiro instante, que o total de residências 

dos proprietãrios e significativo, evidenciando que, originariamente o pr~ 

dutor rural era morador na sua propriedade. Das propriedades entrevista -

das, 38 (61,3%) possuem alojamentos para empregados , fato este de vital = 

importância para o ramicultor que nos períodos de corte/descorticação do 

produto utiliza mão-de-obra intensivamente e, naturalmente necessita de 

acomodações para os assalariados . Dentre os entrevistados, o maior nume-
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ro de c.a.6~ de eotono~ atinge 35 unidades, aparecendo ainda os de 23 , 11 

casas • A maior frequência recai no intervalo entre 01 e 03 e a medi~ e 

de 5,4 casas de colonos por propriedade . Quanto ao paiol ou tulha, 74,2% 

das propriedades possuem tal instalação, no qual se annazena o rami des -

corticado atê alcançar preços compativeis , ou se consiga atingir uma 

quantidade que torne viãvel o fretamento de um caminhão para o transporte 

atê ã industria . Neste paiol são ainda abrigados os insumos agricolas a 

serem utilizados na lavoura . Uma ressalva que deve ser feita é a consta

tação de que em algumas propriedades o paiol também faz parte do conjunto 

da casa, evidenciando neste caso a precariedade das condições de sobrevi

vência do grupo familiar, que vive lado a lado com fertilizantes, defensi_ 

vos , rami descorticado, o que deve acarretar sérios riscos de saüde . 

A existência de garagens (17,7%) deve-se ao significativo= 

numero de veiculos (carros de passeio e utilitãrios) existente nas pro

priedades O mangueirão e o barracão para aves e bicho-da-seda fazem d~ 

notar que se cria porcos e bovinos em algumas propriedades, e que a ativj_ 

dade granjeira e a sericicultura são as alternativas de sobrevivência eco 

nômica ou se constituem numa atividade complementar ã cultura do rami 

A existência do terreiro (8,1%) é uma evidência de que hã= 

resquicios da cultura cafeeira em algumas propriedades, que também explo

ram o rami. Lembre-se ainda que são perfeitamente compativeis ambas as = 

atividades, pois o p~eo de colheita do cafê coincide com o periodo de in! 

tividade do corte de rami. Pelo fato de utilizarem grande contingente de 

pessoas, mostra-se como uma atividade que jã foi trabalhada conjuntamente 

sem criar ãreas de fricção, havendo mesmo casos em que ao café geado, a 

alternativa de subsistência do produtor rural se baseou np rami 

Em relação a luz elétrica e ãgua, cerca de 35,0% possuem = 

este ti'po de eomodida.de , o que na verdade ê um total que deve ser melho

rado, em função dos incentivos para a eletrificação rural paranaense, e 
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consequentemente haveria maiores possibilidades de se instalar um sistema 

de ãgua encanada, seja mediante o uso de motores para bombeamento da ãgua 

dos poços, ou mediante o aproveitamento de minas . Alem da infra-estrutu-

ra referenciada, as propriedades possuem maquinãrios e equipamentos, dis-

criminados na tabela 05 . 

Tabela 05 

MAQUINÃRIOS E EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS PROPRIEDADES DE RAM! 

maquinãrios e equipamentos 

Mãquina descorticadora de rami 

- CACOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
- ·PERIQUITO .................. 28 
- CRISTAL .................... 01 
- CORONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 

Trator 

Utilitário 

total 

62 

23 

15 

Veiculo de passeio..................... 11 

Caminhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 

Carroça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 

% em relação ao 
total 

100,0 

37' 1 

24,2 

17,7 

11,3 

6,5 

Dentre as mãquinas descorticadoras utilizadas , encontram

se predominantemente os tipos CACOL e PERIQUITO, ambas problemãticas e 

com opiniões desfavorãveis e favorãveis quanto ao seu desempenho e funcio 

namento . 

Segundo a SEAG/PR (1978: 62) , o "ponto vulnerãvel do rami 

como cultura economicamente rentãvel, residiu sempre nas dificuldades de 

se obter a extração mecãnica da fibra". 
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A produção em bases rentãveis requer a extração da fibra 

por meio do processo mecanizado ; na China ainda hoje, faz-se a extração 

das fibras manualmente, separando-se as cascas do caule e sobre elas exe 

cutando a raspagem da epidenne mediante o auxilio de facas . Esse pro

cesso apresenta, sem duvida, um baixo rendimento (cerca de 5 kg de fi

bras brutas/dia, por operãrio), porem a fibra obtida ê de Õtima qualida

de e alcança preço elevado no mercado 

A mãquina pioneira de descorticagem de alimentação ma

nual (FAURE), surgiu na França, sendo mais tarde aperfeiçoada por japo

neses e norte-americanos , e muitas das descorticadoras hoje utilizadas 

se baseiam nesta mãquina francesa, apresentando o inconveniente da ali 

mentação manual da mãquina. São representados na região pelas mãquinas= 

dos tipos Pvri.qui.to e Cacol • 

Uma outra alternativa , jã comum em grandes propriedades= 

do rami (em Londrina, em uma sõ propriedade), e a utilização da descor

ticadeira mecânica, apontada como a solução para o problema fundamental= 

da exploração do rami em larga escala, alêm do que hã garantia de condi 

ções menos desumanas de trabalho, de vez que o indice de acidentes de am 

putação registrados no manejo do Pvúqulto chegou a atingir proporções = 

alarmantes (a descorticagem de 1000 alqueires resulta em cerca de 06 aci 

dentes , em media) . 

Veja-se as denuncias do senador paranaense, LEITE CHAVES= 

(1981:99), acerca do problema, localizando-o no municipio de Urai : 

"( •.. )essa fibra e colhida e desfibrada numa pequena ma

quina , chamada mãqu·ina Pvri.qulto, muito ruuimentar. Desde que o rami = 

foi fntroduzido naquela região, o seu desfibramento e feito através des 

te processo . Sendo mãquinas desguarnecidas de mecanismo de proteção,of~ 

recem grande possibilidade de risco aos seus operadores . Não ê por ou

tra razão que muitos deles têm perdido dedos, braços inteiros, sobretudo 
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nas camadas mais pobres da população, mesmo porque o grande produtor do 

rami ou o pequeno produtor jamais, pessoalmente, se aproximam delas . = 

Quando os trabalhadores perdem os braças - na grande maioria, bÕias-frias, 

nordestinos sofridos -, recebem miserãvel indenização, são até mesmo enxo 

tados para que não cheguem a dar conhecimento ã Justiça ou ã policia des

ses acontecimentos que podem ensejar obrigatoriedade de pagamento de in

denização•. 

Complementando a alternativa anterior, em outros pa1ses = 

(Filipinas), a descorticagem ê feita em instalações fixas, localizando-se 

as mãquinas fora da lavoura, exigindo uma operação adicional de transpor

te . No Norte do Paranã, as instalações são mõveis, pois a tarefa de des

corticagem precisa ser executada logo em seguida ao corte, porque a nao 

observância dessa exigência implica em dificuldades na extração, bem como 

produção de fibras de qualidade inferior . 

FOTO 01 - Mâquina 'PERIQUITO' - utilizada e11 propriedade localizada 

no 111Unic1pio de Londrina . (julho/83) 
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A foto apresentada,melhor visualiza a mãquina descorticado 

ra, que e um maquinãrio movido a Õleo diesel, o qual realiza o primeiro= 

beneficiamento do rami. Essa mãquina consiste essencialmente de um tam -

bor metãlico giratório, em cuja superff cie estão montadas esquadrias que 

desempenham o papel de facas . o conjunto e protegido por ll1la capa mõvel, 

tendo ã frente a boca de alimentação, ê movido por motor a Õleo diesel = 

com capacidade de 9 HP . 

Segundo CHAVES (1981:102), em função de uma reportagem da 

revista VEJA, publicada em 1974, sobre URAf - cidade do~ man~, em que 

denunciava a falta de segurança e o incrivel numero de acidentes envolve~ 

do os operadores da mãquina, fêz com que o Ministério do Trabalho exigis

se uma redução na boca do PvU.qu.ito de 20 para 12 cm, para que as maos = 

dos trabalhadores não atingissem as lâminas cortadoras . Acontece que com 

a mãquina aberta, a produção ê bem maior, por isso os produtores de rami 

podem ter interess·e em operã-la com 20 cm de abertura • Ainda segundo a 

publicação, em 1975, a abertura da boca de entrada do rami passou de 12 

para 3,5 cm, para evitar que a mão do trabalhador fosse puxada pelo trit~ 

rador • 

FOTO 02 - Trabalhadores do rami - Município de Londrina (julho/83) 
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O trabalho no rami é uma atividade que exige grande esfo_!:. 

ço tisico, principalmente por parte do rm.qui.neÁJl.o, ou o encarregado da 

ba.teção ou de6co!Lti.ca.~o . A foto 02 , mostra uma cultura de rami local.:!_ 

zada no Distrito de Irerê;tem-se dois maquineiros, um cortador e um ba

gaceiro. No primeiro plano estão ca.JlJLO que serve para transportar as 

folhas , o bagaçoocaule do rami para a plantação, servindo então como 

adubo, e ao lado esquerdo da mãquina um feixe de fibras descorticadas = 

que serão levadas em seguida para os varais (pelo 6-(.b~eÂJLo)a fim de se 

processar o seu secamento . Neste plano ainda se visualizam os feixes = 

de rami que se amontoam prõximos ã mãquina descorticadora, e ao fundo = 

aparecem os varais para secagem (varais estes construidos com bambus) 

Um outro fato a se ressaltar é o aspecto geral dos traba

lhadores de rami no campo . Apresentam-se todos com as roupas manchadas= 

pelas pectinas do caule do rami, assim como as maos também ficam escure-

cidas Comentou-se ainda que a roupa usada para o trabalho com o rami 

fica totalmente comprometida, dai o uso generalizado de protetores (ave.!!_ 

tais e , em alguns casos, luvas para as mulheres) . 

As fotos 03 e 04, a seguir, apresentam a cultura do rami, 

onde se observa as caracteristicas botânicas : altura do caule, tipos de 

folhas, e a localização mais recomendãvel para o seu plantio . 
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FOTO 03 - Aspecto da PLANTAÇAO DE RAMI, em lQ plano . 

No 2Q plano , ãrea preparada para o plantio de 
trigo, e em 3Q plano, ãrea cafeeira e pastagens 
Municipio de Londrina (julho/83) 

FOTO 04 - Plantação de rami no Municipio de Londrina 

(julho/83) 
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o rami e muito pouco exigente em relação ã declivida

de do terreno. Segundo o DERAL (1978:55), a cultura do rami pode pro

cessar-se em terras amarradas ou mesmo de acentuado declive, tendo os re 

sultados demonstrado que o seu rendimento e mais elevado onde a topogra

fia se apresenta com alguma declividade . Jã se evidenciou que os rizo

mas e a rede radicular da planta impedem a erosão, formando forte barrei 

ra natura 1 . 

Um outro aspecto a ser analisado refere-se ã utilização 

de credito bancãrio, ou de outras fontes de auxilio financeiro . Preten 

deu-se com esta abordagem estabelecer as passiveis vinculações ou subor

dinações do produtor rural ao capital urbano-industrial . 

dados 

O uso do financiamento bancaria apresenta os seguintes= 

- possui financiamento bancãrio 

- nao possui financ.bancãrio .. . 

- nao respondeu .............. . 

nQ propr. % 

26 

32 

04 

---
41,9 

51,6 

6,5 

Dos produtores que recorrem a estabelecimentos de cred..:!_ 

to, a maior parte (73,1%) recorre ao Banco do Brasil, seguida do Banco= 

Mercantil de São Paulo (15,4%) e do Banco America do Sul{7,7%) . A proc.!:!_ 

ra maior pelo Banco do Brasil deve-se ao fato de tratar-se de banco ofi

cial, e as duas outras agências , a primeira porque possui agência no = 

Distrito de Paiquerê , próxima a algumas propriedades de rami e a outra= 

porque se trata de um estabelecimento bancãrio de origem japonesa, e são 

em numero significátivo os produtores rurais descendentes de japoneses = 

(22,6%) . Aparecem ainda como financiadores, o Banco Brasileiro de Des

contos e o Banco Bandeirantes Cerca de 15,4% afirmaram receber ajuda , 

quando necessãrio, da ind~stria compradora e do patrão, ou do proprietã

ri o da terra . 
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Indagados sobre a fonna de uso do financiamento,a maior 

parte dos entrevistados (77,4%) utiliza para o custeio da safra, porem , 

não somente do rami, mas principalmente para o milho, o café. Os de

mais usos são para aquisição de maquinãrios, tratores , implementas , ca 

minhão e para a instalação de luz elétrica . 

Evidencia-se por estes dados que percentual significatl 

vo tem ligações intensas com o capital urbano-industrial pennitindo fa

zer colocações no sentido de que hã uma capitalização do campo, e, que 

as bases em que se realizou tal transfonnação continuam sendo extremame~ 

te desfavorãveis para o pequeno produtor , apesar do mascaramento de al

gumas . situações, seja possibilitando um maior uso de maquinaria, insumos, 

eletricidade, ou aumentando a produtividade . No entanto, a questão dos 

preços mínimos, compatíveis com os custos da produção, o risco das sa

fras continua sendo uma barreira para o produtor, não se omitindo as 

questões ligadas ao sobretrabalho extraido do grupo familiar e as condi

ções precãrias do trabalhador assalariado temporãrio . 

3.3. A pequena propriedade rural : sua viabilidade em 

função de uma cultura para fins industriais : RAMI 

As 62 propriedades do município de Londrina, produtoras 

de rami, e objeto de pesquisa , apresentam as seguintes características 

- média da ãrea total da propriedade : 34,l alqueires 

hã propriedades de dois alqueires ate 398 alqueires 

- quanto a ãrea cultiv~da de rami, a media e de 8,9 al-
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queires, apresentando um mínimo de 01 alqueire, e um 

mãximo de 90, seguida de 50, 38 e os demais, predomi

nantemente na faixa de 02 a 10 alqueires ; 

- o percentual de uso da propriedade em rami e de 26,2% 

caindo significativamente nas grandes propriedades ( .. 

0,3% e 15,6%), onde outros tipos de atividades econôm.:!_ 

cas (cafê, milho, pastagens) predominam no estabeleci

mento rural (fig. 02, tab. 06) . 

Tabela 06 

PERCENTUAL DE USO DA PROPRIEDADE COM RAM! - LONDRINA 

percentua 1 de uso com rami 

atê 10% 
de 10, 1 a 20% 
de 20,l a 30% 
de 30,1 a 50% 
de 50,1 a 60% 
acima de 60% .............•....... •.... 

To ta 1 ................................ . 

total propr. 

01 
04 
18 
16 
03 
12 

54 

Não respondeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 

Fonte pesquisa in loco 

% 

1,85 
7,41 

33,34 
29,63 
5,55 

22,22 

100,00 

Uma outra característica nas propriedades do rami ê re 

lativa a diversificação de atividades, pois estas não se restringem a um 

sõ tipo de produção ; na sua grande maioria dedicam-se a mais de duas cul 

turas . Os dados a seguir mostram a variedade de atividades exercidas pe

los produtores rurais de rami : 

- milho , cultivado em 30 propriedades 

- cafê li li 17 li 
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- feijão cultivado em 11 propriedades 

- arroz " " 08 " ' 
- amora " " 05 " ' 

- soja/trigo, " " 05 " 

- cereais " n 04 " 
' 

algodão " " 04 n 

' 

hortaliças, " " 02 " 

- uva " " 01 " ' 

- gado, existente em 20 propriedades e 

- galinhas (granja), explorada em 03 propriedades 

Quanto ao gado bovino, existem em 45,2% das proprieda -

des , variando o total de . . uma cabeça ate 600 cabeças . Poucos, apenas = 

os que têm plantel acima de 50 cabeças (sete proprietãrios), destinam o 

gado para corte ; a grande maioria vende e/ou consome o leite . Ocorre fa 

to semelhante com os su1nos, quando 51,6% das propriedades possuem-nos,= 

predominantemente para consumo prÕprio (somente dois, com acima de 70 ca

beças, destinam para venda) ; a frequência maior estã entre 05 e 20 cabe

ças, por propriedade . Quanto aos caprinos, apenas 6,5% possuem-nos, sen 

do basicamente para o consumo . 

No tocante a outras criações, destacam-se os galinãceos, 

com 72,6% de possuidores, quase todos para suprir as necessidades de con 

sumo da fam1lia, ã exceção de três que possuem granja (5.000 a 10.000 ca

beças) . Os demais possuem entre 03 a 300 cabeças, predominando a quantj_ 

dade que estã em torno de 40 cabeças Os outros animais como o carneiro, 

o pato, o peru e os equinos sao em pequeno numero, os ultimas sendo utili 

zados no labor da terra . 

Quanto ao per1odo de experiência com o rami, a tabela 07 

apresenta os dados seguintes : 
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Tabela 07 

TEMPO DE TRABALHO COM O RAMI - LONDRINA 

Periodo de tempo total de pessoas 

Menos de 01 ano ..................... 01 l ,72 

De 01 a 03 anos ..................... 07 12,07 

De 04 a 05 anos ..................... 03 5, 17 

De 06 a 10 anos ..................... 11 18,96 

De l l a 20 anos ..................... 27 46,56 

. Acima de 20 anos ................... 09 15,52 

Total .............................. . 58 100,00 

Não respondeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 

Fonte pesquisa in loco 

Verifica-se que mais da metade dos entrevistados(62,l%) 

possuem considerãvel tempo de experiência no rami, justificando-se também 

a sua continuidade, em virtude de investimentos feitos com o rami, o seu 

plantio e a facilidade na manutenção da cultura . Muitos jã adquiriram a 

propriedade com o rami plantado e continuaram com este tipo de atividade, 

vislumbrando melhorias no preço de venda, e também porque hã casos de COI_!! 

pra de novas propriedades com o produto do rami . No entanto, alguns tiv! 

ram modificações no uso do solo, pois 17,5% diminuiram a area plantada e 

14,0% aumentaram, quase que ocorrendo um equilibrio . 

A tabela 08 , quantifica as infonnações apresentadas, = 

quanto ao comportamento da ·ãrea plantada de rami . 
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Tabela 08 

COMPORTAMENTO DA ÃREA PLANTADA DE RAMI 

A 1 terna tivas total de propr. % 

pennaneceu a mesma area plantada ...... 39 68,43 

diminuiu a area plantada de rami ...... 10 17 ,54 

aumentou a area plantada de rami ...... 08 14,03 

To ta 1 .. · .............................. . 57 100,00 

Não res pendeu . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 05 

Fonte pesquisa in loco • 

A principal causa detectada nas entrevistas para a redu

ção da ãrea plantada e a queda dos preços, o que levou ã substituição por 

cana, pastagem, soja, trigo, milho ; para os que aumentaram a ãrea, a ju! 

tificativa prende-se ã erradicação do café, a compra de propriedades vizi 

nhas, porque, segundo um dos produtores, viu e.&pe}[.dnça.6 na va.loJcizaçãc do 

li.a.mi. • 

-Indagados sobre as razoes que justificassem a opçao pelo 

rami, as respostas mais significativas foram as seguintes : 

- " 0 Jta.mi. é l1llÚ6 [u.cJr.a;ti_ vo " • • • • • • 2 3 pM du;to.Jte,6 , 3 7, 1 % 

-"CompMu a. pMpJcie.dade. com -o 

Jta.mi." • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 14 " , 22,6% 

- "Tinha. e xpeJciênci.a, fp.ci.li-

dade no butba.lho do Jta.mi.". • • • • • • 1 O " , 16, 1% 

- "Po!L cau.6a da geada" • • • • • • • • • • • • 05 " , 8,1% 

Este conjunto de respostas e justificado pelos entrevis

tados com argumentos que mostram o espirita capitalista deste segmento ' 
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constituído predominantemente por pequenos produtores. Os que optaram pe 

lo rami em função da lucratividade apresentam razões como : 

" Pelo .iuc1t.o. An.tu eJr..a. a. 'me.ia.'; depo.l.6 6oi .6 ubú1.do, 

6,[z wm.6 ec.ottomút6 e c.o~egul c.ompJtaJr. a p!Wplri..edade". 

" Na.quele tempo paJr.ec.e que eJr..a. a. pla.nta. que dava nrúc\ 

do que o.6 c.e1t.eaü (mi.lho, 6újã.o). Ca6ê nã.o, po1t.que= 

to do a.no ha. via. gea.da" • 

" Na. ê.poc.a., o plleço eJr..a. bom, bem melh.01t do que a.goJta. , 

e também ha.v.ia rncU.-6 fri.Jr.rrn6 c.ompJta.do~". 

Veja-se por estes exemplos que o rami se apresentava co 

mo a opção mais rentãvel para o agricultor, havendo inúmeros depoimentos 

de familias que conseguiram inclusive adquirir propriedades com o traba

lho do rami , isto, porque os preços estavam compativeis com os gastos , 

havia algum excedente e um maior numero de pontos de venda da produção. 

No entanto, alguns chegaram a viver os resultados nega

tivos desta .llU6ã.o do lucro, como se verifica pela afinnativa : 

" Todo mundo 6a..ia. va. do 1uuni, depo.l.6 me a.!tllepettdi., po.l6 

nane.a. deu luc.ll.o". 

O esforço _i ndi vi dua 1 ou familiar, a intuição que leva 

o ser humano a investir trabalho na terra e sentida quando se argumenta= 

que "optei poJtque a.e.hei que da.va mú-6 .fuc.M, mM dá. .iuc.lf.o .&e a gente p~ 

deJt ze1.a1t. o .&eu". De fato, nas visitas feitas aos estabelecimentos pro

dutores' de rami , verificou-se toda uma variação em tennos das lides no 

mundo agrãrio . Havia aqueles que tinham somente o rami {corte, descorti 

cação) como meio de vida, os outros produtos eram adquiridos na cidade , 

nem a criação de galinhas era feita. alegando-se que estas comiam os bro 

tos do rami. Evidenciou-se ai uma clara acomodação e uma certa apatia,ãs 

condições vigentes • Em outros havia uma preocupação com aspectos como: 

melhor1a do pomar, plantio de hortaliças e legumes , beneficiamento da 



- Ili-

mandioca .. plantio de arroz nas varzeas .. fabrico da rapadura .. melado .. cui-

dados com o visual da casa {pintura .. jardim). Esta consciência não e ad

quirida repentinamente .. mas depende de um processo contínuo de vivência = 

do assunto, discussões e a procura constante de condições mais favoráveis 

de existência, sem ficar no marasmo, ou na expectativa de que as coisas = 

melhorem por si sõ . lin trabalho fecundo, os olhos voltados para o pre -

sente diligente e um viver concreto, autêntico, constroem as realidades = 

necessãrias ao enfrentamento das dificuldades numa economia capitalista. 

Dos produtores de rami .. cerca de 22.,6% jã tinham o rami 

na propriedade adquirida; e os antecedentes pennitiam antever que a cultu 

ra era viãvel., como no exemplo a seguir : 

-" Jâ. ew.t.i..a. o cuUi..vo na. pJWp!Liedade de.6de 1951, e na 

pJWp!Liedade que tinha em UJuú., pôde-6e. 60Me.uive1t ~ 

Ç46 ao llami e ã !J'lllllja. qU111tdo ~ ge.a~ que ca.6.Ü~ 
IUlJn o ca.6ê no6 ano6 de. 1953, 1155, 1962 e. 1915". 

Outros compraram baltato, a preços acessíveis e haveria = 
condições de obter bons rendimentos com o rami como se denota pela afinaa 

çao .: 

" E.6.tava abandonado (o JUlmi) quando colrJ)ltOu a pJWplli.e~ 

de, então cuidei. e achei. que Jtendi..a.". 

Alguns produtores estão com o rami porque jã têm experiê~ 

eia e e mais fãcil de trabalhar no setor, mesmo em se tratando de não-pro

prietãrios 

-" Tllaba.lhava co"' o Jr.ami. de.6de. 06 11 ano6, paltÚ e 6ui. = 
.tlulba.l.luvt com o bicho-da-6e.da dulta.nte. 6 ano6 e hoje. • 
voUú a tJtabal.Juvr.. com o Jr.ami. n. 

- "Vude. que co"'1lli o 6Wo , o Jr.ami. ê wn pJWdut:o e.6~ 

lizado, não dá .tlulbal.h.o de pa!Lte algWlrl, ú.ndo WIWl ba-
6e palU1 o ag1Licu.Uo1t". 

lin outro fato relevante é a questão da incidência de gea-
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das e doenças no cafeeiro, inviabilizando a cultura e fazendo com que os 

agricultores se voltassem para o rami : 

" Potr. c.au..M da geada e a 6euugem no c.a6ê, 6ui pa;ta o 

tr.amt". 

Em suma, a pequena propriedade rural se viabiliza com a 

cultura do rami, pois notou-se que hã uma adequada diversificação em gra.!!_ 

de parte das propriedades entrevistadas . O cultivo de cereais, de café, 

de produtos de subsistência, de hortaliças e a criação de gado bovino, de 

suinos, de aves (galinãceos) , permitem superar os contratempos ocasiona

dos pelas condições climãticas, pelos preços não compativeis com os cus -

tos de produção, possibilitando em alguns casos lucros substanciais, e 

permitindo assim a aquisição de terras, bens e uma melhor qualidade de vi 

da. Note-se ainda que hã uma predominância de produtores com bastante ex 

periência no cultivo e no labor do rami, pois mais de 80% possuem entre= 

seis e mais de vinte anos de convívio com a fibra . 

Um outro fato a ressaltar é a questão da diminuição da 

area .plantada de rami, a nível de Estado. Consultando os produtores veri 

ficou-se a existência de uma situação de equilíbrio, quando os que errad.:!_ 

caram o rami o fizeram premidos pelos baixos preços, que não permitiam a 

compensação necessãria para continuar produzindo, e estes optaram pelas = 

pastagens ou pelo plantio de cereais Os que aumentaram a ãrea plantada 

de rami foram levados a esta posição em função dos percalços devidos as 

geadas que destruíram grande parcela da população cafeeira, ã ferrugem = 

que grassou na região em anos seguidos e ã baixa produtividade dos cafee.:!_ 

ros mais antigos . . Dado que o rami não exige grandes tratos culturais 

muitos têm permanecido com a cultura, inclusive com sucesso . r necessa-

rio lembrar que o labor do rami, assim como de outras atividades , princ.:!_ 

palmente no setor primãrio, dependem de condições intrínsecas - trabalho= 
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familiar, coesao entre empregados e empregadores -, e de condições ex

tr1nsecas, estas quase imposs1veis de controle, como por exemplo, as in

temperies , a maior ou menor demanda de produtos e os preços, estes em

bricados ao capital urbano-industrial e manipulados pelo capital finan

ceiro e estatal 

Como se verã no cap1tulo a seguir, os pequenos produto

res rurais de rami suprem um mercado oligopsônico e por esta razão en

frentam sérias dificuldades, pois é diminuta a sua capacidade de barga

nha por melhores preços, sujeitando-se ainda ãs especificações quanto a 

qualidade da materia-prima exigida pelas empresas . Justifica-se a exis 

tência deste tipo de mercado na medida em que foram drasticamente reduzi 

das as chances de viabilização das outras empresas, em função da concor

rência de produtos sintéticos no mercado de fibras, aliada a uma situação 

conjuntural nacional que permitia esta abertura a novos produtos 
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4. AS EMPRESAS PROCESSADORAS DE RAM! 

No capitulo referente ãs empresas processadoras de rami, 

pretende-se estudar a vinculação entre a implantação da cultura no Estado 

e o estabelecimento de indústrias beneficiadoras da fibra . 

Num primeiro momento, caracterizar-se-ã a planta RAMI , 

e procurar-se-ã as justificativas para a sua implantação no Estado. Cla

ro e que são múltiplos os fatos que contribuiram para possibilitar o plan 

· tio desta planta para fins têxteis, como por exemplo a demanda no mercado 

externo, a necessidade de se suprir o mercado interno com barbantes, sa-

carias , principalmente . O papel do Estado no incentivo ao cultivo do 

rami verifica-se ao exigir que se utilize sacaria de fios naturais para 

os produtos agrícolas . 

Num segundo momento, mediante a caracterização das ativi 

dades de industrialização da fibra e a anãlise de empresas sediadas= 

em Londrina, procurar-se-ã verificar os mecanismos de subordinação do 

campo ao capital urbano-industrial . 

r importante realçar o papel exercido pelo capital urba 

no-industrial na conservação desta atual ãrea plantada de rami, pois que, 

na medida em que hã uma diminuição gradativa de sua produção, vai havendo 

maiores condições de negociação por parte dos pequenos produtores, seja 

em termos de preços, seja quanto ã maior flexibilidade na classificação = 
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dos tipos de fibras . A preocupaçao da indústria passa ainda para o cam

po técnico, colocando ã disposição dos produtores os novos experimentos = 

realizados em conjunto com Õrgãos públicos, ou então gerando soluções = 

mais adequadas no campo crediticio, financiando pequenas quantias a curto 

prazo, a juros baixos . 

Neste sentido, os itens constantes do capitulo 04, têm 

como preocupaçao bãsica a ligação entre a cultura do rami e o beneficiamen 

to da fibra, para no capitulo 05 resgatarmos as questões referentes ãs re

lações de trabalho no rami - nas suas fases de cultivo e descorticação , 

que são realizadas ainda no campo, porem sob a tutela do setor urbano-in-

dustrial, que controla e faz a estimativa da produção de cada corte ou 

safra . 

4.1. Caracteristicas da introdução do rami e as justificati

vas do ponto de vista do empresãrio e do Estado . 

O rami ê planta herbãcea da zona tropical, fornecendo = 

uma fibra muito resistente, sendo empregado em diversas industrias . Se-

gundo a SEAG/DERAL (1978:15) , "provavelmente , o rami ê nativo das re

giões temperadas da Ãsia Oriental ou dos Vales Montanhosos do Sudoeste da 

China, de onde se difundiu posteriormente, para as Filipinas, !ndia, Ja

pão e Coreia . Em muitas mumias do Egito foram identificados tecidos con-

-feccionados com fibra de rami, em bom estado de conservaçao. Estes teci 

dos eram utilizados por pessoas mais abastadas, pois eram de grande va

lor, devido a grande dificuldade na extração e preparo de sua fibra. Por 

esse motivo, talvez, deixaram de ser utilizados, sendo substituído por 

outras fibras vegetais". 

Segundo HAIDA (1964), as variedades de rami cultivadas = 



para aproveitamento de fibra sao poucas, visto que, para que a produção = 

seja economicamente suficiente para cobrir as despesas e propiciar lu

cros , ê necessãrio que as condições de solo e clima se adaptem com a 

variedade plantada . 

A histõria do rami no Brasil remonta ao ano de 1885 ' 
quando foi introduzido no Estado de Santa Catarina e do Espírito Santo , 

como planta forrageira. Posterionnente, no ano de 1892, foi introduzida 

no Estado de São Paulo uma variedade procedente da França . Somente em 

1937, com a importação nacional do rami pela finna Tokiyo Assaito Bcsseki 

K.K. com o intuito de instalar uma fãbrica de tecidos de rami no Brasil, 

foi que tomou impulso a produção, além do que os mercados externo e in

terno vinham aumentando a demanda, incentivando desta fonna os produto -

res que não sõ recuperaram os ramizais abandonados como, realizaram tam

bém , plantios em grande escala . 

Complementando a infonnação, a SEAG/DERAL (1978:15), oh 

serva que"( •.. ) a data correta da introdução do cultivo desta lavoura= 

no nosso pais se desconhece, porem, presume-se que houve uma rãpida ex

pansão no cultivo desta lavoura logo apôs a ultima guerra mundial. Pe

la di'ficuldade de exportação e consumo interno, a ramicultura sofreu um 

declinio acentuado no inicio da Segunda Guerra Mundial . Mais tarde, em 

1950, ê que voltou a ser cultivado, com a implantação de algumas indüs 

trias , que garantiram o consumo da fibra produzida . A implantação = 

nesta época ocorreu em grande escala na região Norte do Paranã, mais 

precisamente no município de Urai, hoje considerada a Cap.i;tai. Muncli.al = 

do Rami., que ê atualmente o maior centro de produção". 

Quanto as variedades de rami, tentou-se adaptã-la ao 

solo e clima: Anhumas, M.Grosso, Miyazaki, Tatsuda, M.Roxo, foram algu

mas das tentativas , porêm somente as variedades Miyazaki 120 e Murakami 

deram resultados satisfatõrios , sendo estas as mais cultivadasno Brasil. 
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Confonne HAIDA (1964), a variedade Miyazaki foi importa 

da para o Brasil no ano de 1937, tendo sido as sementes selecionadas no 

Campo Experimental de Miyazaki - Japão, pelo gerente da fazenda Piriani

to, de rami, localizada no município de Urai (PR} . Foram plantadas de 

inicio, em carãter experimental, nos municípios de Jundiai, Campinas e 

Jaboticabal (SP} e Urai (PR} O resultado mais satisfatõrio e econômi 

co foi obtido apenas em Ura1 ; esta variedade, que foi importada em se

mente, foi cultivada na Fazenda Pirianito, com cuidados especiais por 

parte do sr. Atsushi Kuriyama, em canteiros especiais, sendo que entre = 

as que foram cultivadas, a de numero 112 foi a que mais se desenvolveu e 

melhor se adaptou ao nosso clima e solo. Quanto ã variedade Murakami, 

foi importada pelo sr. Seiki Murakami, no ano de 1939, e foi reproduzi

da no munic1pio de Nazaré (SP} e, posterionnente distribu1da para os ra

micultores de diversos municípios . Esta variedade foi importada para o 

Brasil em rizomas, os quais foram selecionados e melhorados no Campo Ex

perimental de Miyazaki . Ã êpoca , foi considerada a variedade de maior 

produtividade e resistência ã variação térmica . 

Informações contidas na publicação da SEAG/DERAL (1978), 

subsidiaram a elaboração dos itens seguintes, referentes ãs justificati -

vas do ponto de vista do empresãrio e dos Õrgãos públicos . Segundo es

ta fonte, a cultura do rami desenvolveu-se muito, quando o parque indus -

trial do Brasil expandiu-se e aumentou o consumo . Houve igualmente uma 

demanda maior do rami, com as guerras no Oriente Médio, na Indonésia, na 

Tndia, visto que as produções daqueles países baixaram, e , elevaram seus 

custos de produção e de taxas de fretes . Então, as industrias e os com

pradores se voltam para o mercado brasileiro . Ao mesmo tempo em que = 

ocorri·a igualmente aumento no consumo interno, em função, pri nci pa lmente= 

da falta de juta em safras passadas, por sua vez as industrias de saca -

rias , passam a misturar na sacaria de juta uma porcentagem de fibras de 

rami. Nesta êpoca, foram importadas mãquinas modernas pelas industrias = 
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de tecidos de rami, iniciando assim o fabrico de tecidos . 

O Governo Federal tambem contribuiu bastante para o de

senvolvimento da cultura do rami, com medidas tomadas para a utilização= 

de sacarias de fios naturais para os produtos agrícolas . Neste sentido, 

hã que se lembrar que as fibras naturais permitem um melhor arejamento, e 

condições mais razoãveis para o armazenamento de cereais, café, etc. 

No tocante ao uso de fibras de rami nas industrias moder 

nas, estas sao ilimitadas, devido ãs suas propriedades físicas, de durabi 

lidade, de resistência, de facilidade de se misturar com outros produtos= 

vegetais e químicos, alem do que hã facilidade de respiração e absorção = 

de umidade, condições que se apresentam indispensãveis para a saúde e hi

giene corporal . 

Alem de tecidos, a fibra do rami pode ser aplicada na f! 

bricação de fios em geral, finos e grossos , retentares de hélice de na

vio, linhas de pesca, mangueiras para incêndios, camisa incandescente P! 

ra lampião, filtros de ar, revestimento de parede, e ainda no fabrico de= 

papel moeda e papeis finos resistentes . 

Quanto ã representatividade do rami, na composição do = 

valor bruto de produção agrícola, é pequena, pois em 1977 representou ... 

0,20% do VBP dos principais produtos paranaenses e 0,05% do VBP dos prin

cipais produtos agrícolas brasileiros . No entanto, esta cultura tem seu 

valor multiplicado pela possibilidade de utilização industrial, que con -

fonne itens anteriores mostra-se potencialmente favorãvel em termos na

cionais . Lembre-se ainda que é uma cultura que possui grande capacidade 

de absorção de mão-de-obra, tanto na produção , como no seu beneficiamen

to e industrialização . 

Veja-se,em termos comparativos a posição do rami quanto= 

ao valor bruto das principais culturas, a nível de Estado, Região Sul e = 

Brasil. As tabelas 09 e TO apresentam o quadro evolutivo do desempenho= 



TABUA 09 . 

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGRTCOLA DAS PRINCIPAIS CULTURAS , A P.': ',"E~ ESTADUAL, REGIONAL [ NACIONAL. - 1973/1974 

~ 1 9 7 J (Z) -- -----i ( 1) CUL TU .A"°J-,.-r-1n_i ___ ; ___ R_e_9-iã-o-Su_l_......,__l ___ 8_r_a_s 1-· 1----,--_t~~ P~;~~i~ ~- . . 
1. l.lgoelio .... . .. 727 . SúZ 8,48 983.140 5,1: 

ê. Aóllendo1• . • • • • . 157 . 978 1,84 191.683 1,0: 
3. l.rroz . . . . . . . . . 588.692 6,87 2.362.389 12, 3€ 
4. Batat1 . . • . . . . . 381. 242 4,44 609.193 3,lÇ 

5 . C1fê •. . • ••• . •. 1.494.773 17,43 1.327.466 6 . 9~ 

· 6. Cana • . ..•. . ..• 96.835 1,13 20? .683 1.c~ 

3.894.'198 

7~. 150 

2.121.848 

1. 257. 323 

4.706.Ó71 

<Ui3() . 95? 

! 
7,76 1 

i 
1,57 1 

i 

642. 580 

147 . 000 

828.000 16, 19 1 

2. 51 1 132. 700 

9,38 I 3.U6.080 

9,63 76.110 
7. Feijão .. ...... 1.060. 063 12,36 1 .351. 055 7,Ci 4. 707 . 106 9,38 994 . ~9n 

8. Mandioca •••..• 351.723 4,10 1.256 . 702 6S t. 120.829 12,20 j 265. 050 

9 . Menta ... . . . . .. 247.104 2,aa 247 . 104 1. 2~ 247 . 104 0,49 ! 375.000 

10. Milho • .. . . . .. • 1.200 . JBC 13,99 3.542.424 18,52 7.766.967 15,42 ! 1.694 .000 

11. R A M I • • • • • • • 81.048 G,94 81,048 0,42 81.048 0,16 1 54 . 250 

6,48 

1,13 

6,37 

1,02" 

27,8? 

0,59 

7,6"6 

2,04 

2,89 

13,04 

0,42 

1_9_.7~ . -· - ----
Região Sul : 

1.08! .081 

i86 .fl25 

2 . 50!: .üll 

74'i .i) 70 

3.466. 3i7 

lC,4 . i71 

1.51 13. :l& l 

4,21 

o,n 
9,75 

2,90 

i3,4E 

0,78 

5 , 91 

1.171 . 437 4 , ~6 

37 5.000 1,46 

4.211'.52 7 15.4! 

54.250 0 ,21 

!insil 

3.265.402 

616 . 753 

7 .!:82.662 

1 .605 . 357 

~ .667.593 

~.909.447 

~. 748. 911 

1 
12. Soja ••. • •• • •• . 1.856.149 21,64 4.318.844 22,60 4 . 949.080 9,86 j J.185.980 24,52 6.€71 .447 ?5,% 

5. 082. 9134 

375.000 

8 . 907 . 383 

54 . 250 

7. i6S.099 

3. 767.066 

5,68 
1,07 

13_..31 

2,79 

15,09 

_{! ,55 

8.Z7 

8,85 

0 ,65 

15,51 

0,09 

13 , 52" 

6,SE l J._r_r_19_º_· ._._· _· ._._· _· _3_3_4_. z_J0 ____ 1_.90 __ 2_._6_4_3_._2_s1 __ 1_3_,s_:_· __ '_· 1_0_4_. e_9_; __ 5_._3_9 ~t- 782. 450 6 ,02 3 . so;. 215 13 ,65 

Tou 1 . . • . • . • • . s_._5_77_._1_19 ___ 100_._00 __ 1_9 __ . 1_1_1_. 0_1_8_1_00_.'-x-~ __ so_._1_18_._31_1_1_0_0~,00-~1_2_. 99_4·~--~oo_._oo~--~s_. _100_...: __ i.,.:..;- 2:_c..10.:..;o..:· •.:..;oo:.. __ s_7_. 4_4_7 ._90_7 _1_00_.oo __ 

Fonte : CEPAGRO/SUPLAll-MA/DERAL-CEPA/PR 

(1) 13 principais culturas qUe co.põem o VBP do Fa~!~ã , eia aproximad1111ente 901 
(2) Preços corrigidos - Tndice cleflator da FGV-cc:i;r.a II-Conjuntura rconôraica - a preço~ ele 1974 

1 
co 
N 
1 



TABELA 10 

VALOR BRUTO OA PRODUÇÃO AGRJCOLA DAS PRINCIPAIS CULTURAS , A NJVEL ESTADUAL , REGIONAL E NACIONAL - 1975/1977 

~ 
1 9 7 5 (2) 1 9 7 6 121 

( l) CULTURAS Paranã t Reaião Sul % Sras il % Paranã % Região Sul % 

1. Al9odio .. . ..... . . . 647 .000 4,37 849 .814 3,20 3.001 .051 5,21 721 . 556 5,41 631. 987 2,39 
2. Amendoim ..... . . . .. 159 .690 l,08 159.642 0,60 595 . 769 1,04 87.767 0,6.6 107 . 474 0,41 
3. Arroz . ... .. ....... 1. 439. 721 9,72 3.002.897 11,29 8.698.563 15,13 1.050.404 7,89 3.321.147 12,57 
4. Bata ta ..... . .. ..•. 311.016 2,10 789.457 2,97 l. 263.668 2,20 664.225 4,99 956.062 3,62 
5. Café . .... . . . .. . .. . 3.998.816 27,00 3.410 . 153 12,83 6.937.831 12,06 2.895 0,02 2.170 0,01 
6. Cana ...... .... ... . 76.381 0,52 193.525 0,73 4.737 .800 8,24 134.099 1,01 198.075 0,75 
7. Fei jio ..... . ..... . l. 151 .396 7,78 1.671.779 6,29 4.763 . 107 8,28 1.904.333 14,30 1.482 .083 5,61 
8. ManÇioca .... . .... . 566.398 3,83 1.145.370 4,31 5.943.768 10,34 322 . 213 2,42 950. 156 3,60 
9. Henta ... .... . .. . . . 229.967 1,55 229. 967 0,86 229. 967 0,40 114 . 540 0,86 114.450 0,43 
10 . Hi lho .. .... . .... .. 2.068.845 13,97 4.351.244 16,37 9.170.951 15,95 2.275.589 17,08 5.034.006 19,06 
11. R A H I .......... 44.012 0,30 44.012 0, 17 44.012 0,08 35.795 0,27 35 . 795 0,14 
12. Soja . . .......... • . 3.532.804 23,86 8.482.421 31,90 9.741.961 16,94 4.637.530 34,81 9.679.332 36,65 
13. Trigo .. .... ...... . 580.525 3,92 2. 256.726 8,48 2.376.080 4, 13 1.369.866 10,28 3.900.806 14,76 

Total ··· ·· .. .... .. 14. 806 . 571 100,00 26.587 .007 100,00 57 . 504.528 100,00 13.320.812 100,00 26.413.543 100,00 

Fonte CEPAGRO/SUPLAN-HA/DERAL-CEPA/PR 

(l) 13 principais culturas que compõem o VBP do Paranã, em aproximadamente 90% 
(2) Preços corrigidos - Jndice deflator da FVG-Coluna II - Conjuntura Econômica- a preços de 1974 

Brasil % Paranã % 

l. 981.866 3,47 900.231 6,37 
690 .027 1,21 62.304 0,44 

10.793.224 18,88 723.240 5, ll 
l. 754. 746 3,07 630. 571 4,46 
l. 795.288 3, 14 l.517.051 10,73 
5.629.018 9,84 161.078 l, 14 
3.856.702 6,74 1. 436.997 10, 16 
5.652.417 9,89 274.237 1,94 

114.540 0,20 86.198 0,61 
9.580.675 16,76 1.796 . 760 12,70 

35.795 0,06 27.950 0,20 
11.057 .023 19,33 4.978.429 35,21 
4.238.332 7 ,41 l. 546.060 10,93 

57.179.f.53 100,00 14.141.106 100,00 

1 o 7 7 /?\ 

Dftftjíin C:11l ~ 

937.238 3,47 
70.444 0,26 

3.411.544 12,64 
993.135 3,68 
574.121 2, 13 
234.253 0,87 

1.538.531 5,70 
96ó.285 3,58 
86.198 0,32 

5.145.671 19,06 
27 . 950 0, 10 

10.536.923 39,02 
2.477.041 9, 17 

26.999.334 100,00 

º-··il 

3.317.692 

431.157 
9.837 . 791 
l.74!!.540 
5.023.633 
6.23~.529 

4.783.570 
4.440 . 275 

8G.198 
10.223.458 

27.950 
12.235.395 
2.646.786 

61.051.974 

1 
00 
w 
1 

! 

5,43 
0,71 

16,11 
2,87 
8,24 

10,22 

7,84 
7,27 

0, 14 

16,75 
0,05 

20,04 
4,34 

100,00 
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do rami de 1973 a 1977, em relação ao algodão, amendoim, arroz, batata , 

cafê, cana, feijão, mandioca, menta, milho, soja e trigo, evidenciando -

se a diminuição gradativa do valor bruto da produção do rami, nestes ci.!!_ 

co anos . t necessãrio que se considere que o Estado do Paranã produz = 

a quase totalidade do rami brasileiro e que no capitulo 03 jã foi feita 

a referência quanto ã diminuição da ãrea plantada de rami e as possiveis 

causas deste desempenho . 

Justifica-se a concentração da produção no Estado do P!_ 

rani, pela localização das ind~strias de beneficiamento manufatureiras , 

expandindo-se a cultura do rami nas imediações, ocorrendo principalmente 

nos municipios de Urai e Londrina 

Analisando-se os dados dos anos de 1973 e 1980 sobre a 

area colhida e a quantidade produzida de rami , constantes nas tabelas = 

11 e 12, e nos cartogramas respectivos (fig. 03 e 04), verifica-se num 

primeiro momento que a distribuição espacial da cultura não sofreu gran

des modificações, apenas diminuindo o número de municipios plantadores = 

de rami (seis deixaram de produzir) . Basicamente, concentram-se no Nor 

te do Estado as ãreas de cultivo , sendo relevante a participação dos 

municipios de Urai e Londrina , que representam cerca de 60% do total = 

produztdo do Estado . No ano de 1973 , aparecem com destaque, ainda, os 

municipios de Rancho Alegre, Sertaneja, Alvorada do Sul, LeÕpolis, na re 

gião n~rte-paranaense e Campina da Lagoa, no centro-oeste do Estado . Em 

1980 , alêm dos dois municipios citados (Londrina. e Urai), municipios = 

prõximos ao Vale do Ivai, no Norte Novo de Apucarana e na Microrregião= 

de Campou Mourão , . se apresentam com algum destaque, porém, no total da 

area colhida o Estado apresentava apenas 27% da ãrea plantada de 1973 . 

Esta situação tende a se estabilizar, na medida em que 

algumas empresas do Estado jã possuem , por tradição, fazendas para o = 

cultivo de sua matéria-prima e as que não possuem têm mantido os preços= 

a niveis compensadores para que não faltem fornecedores de fibras . 
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TABELA 11 

DISTRIBUIÇÃO DA ÃREA COLHIDA E QUANTIDADE PRODUZIDA DE RAMI 

NO ESTADO DO PARANÃ - ANO DE 1973 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 

08. 
09. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Municípios area colhida (ha} quantidade prodz.(t) 

Urai ...................... 12.000 18.000 

Londrina .................. 3.400 8.200 
Alvorada do Sul . .......... 2.000 1.600 
Sertaneja . ................ 1.800 2.700 
Rancho Alegre . ............ 1.520 3.040 
Campina da Lagoa .......... 968 2. 260 
Cornelio ProcÕpio ......... 800 800 
Leõpolis .................. 720 1.080 
S.Pedro do Ivai ........... 430 795 
Barbosa Ferraz ............ 400 720 
Andirã ...... .. ............ 360 972 
Fênix ..................... 360 700 
Grandes Rios .............. 300 300 
Ivatuva ................... 300 240 
Itambaracã ................ 300 600 
Santa Mariana ............. 200 500 
Engenheiro Beltrão ........ 180 463 
Ubiratã ................... 150 415 
Quinta do Sol ............. 140 325 
Jardim Alegre ............. 100 100 
s. João do Ivai ........... 90 174 
Apucarana ................. 75 180 
Campo Mourão .............. 60 148 
Foz do Iguaçu ............. 28 17 
Marilândia do Sul ......... 25 60 
Ivaiporã .................. 14 14 
Jus sara .................. 05 10 

Total ..................... 26.725 44.418 

Fonte : FIBGE - Superintendência de Estatisticas Primãrias 

Centro Brasileiro de Estatisticas Agropecuãrias. 
1973 
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TABELA 12 

DISTRIBUIÇÃO DA ÃREA COLHIDA E QUANTIDADE PRODUZIDA DE RAM! 

NO ESTADO DO PARANÃ - ANO DE 1980 

Municipios area colhida {ha) quantidade 

01. Urai ..................... 2.730 2.456 
02. Londrina ................ 2.042 4.220 

03. Grandes Rios ............. 484 1. 016 

04. Rancho Alegre ........... 434 390 

05. Corneli o ProcÕpio ........ 322 290 

06. Sertaneja ................ 177 160 
07. Jataizinho ............... 167 150 
08. Barbosa Ferraz ........... 160 330 

09. Peabiru .................. 105 70 

10. Matelândia ............... 95 230 

11. Borrazõpolis ............. 94 188 
12. Itambaracã ............... 58 52 
13. Jardim Alegre ............ 56 110 
14. Leõpolis ................. 48 48 
15. São João do Ivai ......... 40 80 
16. Formosa do Oeste ......... 40 100 
17. Fênix .................... 35 63 
18. Bom Sucesso .............. 30 30 
19. Ibiporã .................. 30 60 
20. Ivaiporã ................. 16 30 
21. Cambe .................... 15 30 
22. Sabãudia ................. 10 20 
23. Andirã ................... 07 06 

Total .................... 7. 195 10. 129 

Fonte Censo Agropecuãrio do IBGE - 1980 
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4.2. Os mecanismos de subordinação do campo ao capital 

urbano-industrial . 

A abordagem que serã realizada privilegia alguns aspec -

tos descritivos do setor têxtil de rami e das empresas componentes, por-

que se julgou indispensãvel este tipo de infonnação para que se pudesse = 

em seguida partir para uma generalização das formas diversas observadas = 

quando da inserção do capital no campo . 

No tocante ao rami, serão vistos nesta seçao, os fatos = 

relacionados ã subordinação das atividades de produção da matéria-prima = 

ao capital industrial, que age de forma oligopolista . Os consumidores do 

rami estão concentrados entre as seguintes industrias , sediadas em Londri 

na : Toyo-Sen-I do Brasil, Têxtil Carpas Ltda. e P. Maggi 

As duas primeiras têm como fornecedores, basicamente, os 

pequenos produtores e a terceira possua sua ãrea prÕpria de produção, ten-

do como produto final barbantes e fios . As industrias restantes traba 

lham com a elaboração de fios . 

No entanto, a nível nacional, mostram-se relevantes seis= 

atividades distintas de industrialização da fibra (tabela 13) . 

Tabela 13 

ATIVIDADES DE INDUSTRIALIZAÇAO DO RAMI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

tipos de atividades 

Setor de sacaria 

A 1 vejamento ............................ . 

Fios de tecidos ........................ . 

Fios grossos e barbantes ............... . 

Tapeçaria .............................. . 

Exportação - ............................ . 

Fonte : DERAL/CEPA-PR . 1977 

quantidade 
empresas 

06 
02 

05 

04 

03 

04 

localizaçao 
por Estado 

PR/SP/RJ 

PR 

SP/PR 

SP/PR 

SP 

PR 
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Dentre as citadas, o setor de sacarias foi o que consu

miu a maior parte de produçao de rami bruto na safra 76/77, participando 

com 33~ da produção total, que correspondeu a 5.000 toneladas . Este se

tor é constitu1do por seis unidades de fabricação, sendo que a empresa = 

ir1du '.> trial Matarazzo do Par<.1nâ (em Jaguariaíva) , µarticipou com 50'.l'. do 

total consumido no setor de sacaria , e com 17% da demanda total de fi 

bra bruta de rami no ano de 1977. Em 1981, esta empresa e vendida para o 

Grupo Itimura de Ura1 . 

Outro fato significativo e o constitu1do pelas in-

dustrias de alvejamento em numero de duas, que consumiram 251. da demanda 

total em 1977, correspondendo a um total de 3.800 toneladas, sendo a sua 

maior parte destinada ã exportaç~o . As empresas estão situadas em Lon -

drina e Ura1 . 

O setor de fibras no setor de fios e tecidos também te 

ve significativo desempenho, consumindo 21 ,5% da produção da safra 76/77, 

isto é, 3.250 toneladas ; o setor e composto de cinco industrias, e uma 

das industrias sediadas em Londrina, participou com 46% do total consumi

do no setor, e com 10,5% da demanda total do ano em referência . 

No setor de fios grossos e barbantes, a demanda foi de 

8,5% da safra 76/77, e composto por quatro empresas, com demanda total de 

1.300 toneladas . A industria londrinense participou com 78% no total do 

setor e com 10,5 ~ da demanda total da produção de fibras brutas no per1o

do 76/77 . 

A tabela 14 "Participação relativa dos setores na deman

da do rami ", situa a atuação dos setores : exportação , sacarias, fios/te 

cidos, tapeçarias, fios grossos/barbantes e alvejamento, no per1odo 1971/ 

1977, sendo que predomina o setor de sacarias, seguido do setor de fios/ 

tecidos . 

Quanto as industrias sediadas em Londrina, atuam basica-
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TABELA 14 

PARTICIPAÇAO RELATIVA DOS SETORES NA DEMANDA DE RAMI - PARANA 

1971/1977 (em t) 

1974=100 1971=100 . 1972=100 11973=100 1 

setores 
~~~~~~~~~-:d~·~ab_s_.~_r_e_l_._a_b_s_.~r_e_l_.~l_a~bs. · rel. abs. rel. 

6.050 24 

9. 150 36 

4. 500 18 

l . Exportações . . . . . . . . . 3. 855 13 3. 487 16 i 5. 438 22 

2. Sacarias ............ 14.300 47 9.950 45 9.700 39 

3. Fios/tecidos ........ 6.800 23 3. 100 14 

4. Tapeçarias .......... : l . 200 

5. Fios grossos/barbant. 3.800 

6. Alvejamento 

04 1.560 07 

13 4. l 00 18 

5.260 20 

900 04 1.400 06 

3 . 800 l 5 1 4. 150 16 

Totais .............. 29.955 100 22.197 100 25.098 100 .25.250 100 
1 ' 

------- anos 1 1975=100 1976=100 -1 1977=100 -----
setores ------- r rel. -------... ~ a b s . rel. abs. rel. 1 abs. 

1 

l. Exportações 890 04 1.000 06 1 1.500 10 .......... 
2. Sacarias ............. 13. 700 64 9.350 54 5.000 33 

3. Fios/Tecidos .... . .... 3.900 18 5. 150 30 3.250 21 ,5 

4. Tapeçarias ........... 1.000 05 600 03 300 02 

5. Fios grossos/barbant .. : l. 850 09 l. 200 07 l > 300 8,5 

6. Alvejamento ........... 3.800 25 

Total ................ : 21. 340 100 17.300 100 1 i 15. 150 100 
---' 

__ I __ . 

Fonte DERAL/CEPA-PR 



mente em três setores : 

- fios 

- barbantes 

- fios e tecidos 
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A Toyo-Se-1 do Brasil, lnd. e Comércio Têxtil Ltda. foi 

fundada em 27.11.1973, sendo que em 1983, o capital era composto pelas~ 

presas : Toyo-Sen-1 Co.Ltda, com 75,4% e Nomura Trading Co.Ltda., com 

24. 6'1. . 

Constam das atividades da empresa, o beneficiamento, a 

industrialização e a comercialização de fibras de rami, como também a cul 

tura de rami . O total de empregados é de 280 pessoas, os quais residem= 

no Distrito de !rerê , e na ãrea urbana de Londrina . 

Quanto aos maquinãrios, são possuidores de mãquinas de 

amaciamento, desganamento, alvejamento e penteamento, além das mãquinas = 

de Tops . O setor agricola conta com 160 alqueires . 

A produção anual distribuiu-se da seguinte fonna em 1983: 

- fibras de rami, alvejado e penteado ••••••. 2.400 t 

- fibras de rami Tops . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 800 t 

A comercialização no mercado tnterno representa 10,3% 

enquanto o mercado externo abarca 89,7% das fibras produizdas na região . 

Cerca de 80% da produção de fibras alvejadas e penteadas 

são diretamente exportadas para a Toyo Sen=I Co.Ltd.do Japão , e 10% para 

a Europa . 

Conforme o folheto infonnativo da Toyo-Sen-1 do Brasil = 

{1983) , "a matriz , Toyo Sen-1 Co.Ltd. foi fundada hã 65 anos no Japão e 

é-a ünica no mundo que se dedica desde o plantio do rami atê a fabri_cação 

de tecidos . Mantém a tradição no seu profundo conhecimento e especializ! 

ção no ramo . As matérias-primas que são usadas na matriz, são fornecidas 
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principalmente pela nossa empresa. Quanto ao produto, e lançado no comer

cio can a marca de fama internacional : TOSCO" 

Um outro a ser ressaltado é a fundação em junho de 1976= 

da Toyo Pesquisa e Comércio Agrícola Ltda. , criada com o objetivo de = 

realizar pesquisas para a melhoria da qualidade e produtividade, criação= 

de novas variedades , abrangendo também a pesquisa de adubação e aperfei

çoamento da mãquina desfibradeira de rami, com uso de tecnologia prÕpria. 

Foi finnado convênio com o IAPAR (Instituto Agronômico do Paranã), a fim 

de colaborar mutuamente para a melhoria da produtividade e de qualidade = 

do rami. No contexto do IAPAR (1983:47), o rami se insere no P~oglUlmet Vi:_ 

ve)[,6i&lc.a~ão e S~tema-6 AgJrlc.ota.6, e o projeto em execução denomina-se = 

Vuenvolvimento Tec.nolôgic.o do Raml , o qual coloca que "tendo em vista= 

a demanda crescente de fibras no mundo e um interesse cada vez maior pe

las industrias têxteis, por meio deste projeto pretende-se buscar novas = 

tecnologias de produção do rami" 

Quanto a industria P.Maggi, foi fundada em 1892, por 

Henrique Maggi, imigrante italiano, e até 1950/52 , processava o cânhamo, 

que era importado da Itãlia e do Chile . Segundo um dos diretores, houve= 

um relativo abandono da cultura do rami, abandono este que persiste até 

1981, sendo substituido pelo milho, soja, cereais. Este retorno é expli

cado por fatores psicolõgicos como por exemplo a moda da fibra natural, 

a volta da c.o~natural e também pela crescente escassez de petrõleo, que 

influi significativamente na produção de fibras sintéticas . 

A industria é adquirida pelo Grupo Itimura em 1966, e em 

1982 iniciam-se as· atividades na industria implantada no Distrito de Gua

ravera , desativando-se a unidade industrial existente em São Paulo. Os 

riscos da transferência eram grandes, pois temia-se colocar maquinãrios = 

sofisticados no MLto, assim como não se previa o bom desempenho da mão-de

obra local. O que ocorreu ê que houve uma perfeita compatibilização de 
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mão-de-obra local, que se adaptou aos maquinãrios e a proximidade da ma

teria-prima, tornando-a rentãvel . 

A produção da indústria e constituída de : 

fios para tecidos, para decoração e para confecções = 

ttÚJ.i:tic..M , tipo je_arv., ; 

- fios para cordoarias, barbantes, para cortinas , base 

para tapetes ; 

- fios retorcidos e barbantes . 

Quanto ao destino da produção, 75% se vincula ao mercado 

interno e 25% para exportação . Os países importadores são : Bolivia, Chi 

le, Venezuela, Estados Unidos, Itãlia, Suíça , Alemanha . Para os países= 

da América do Sul são exportados barbantes, para a Europa e Estados Uni

dos, fios para tecelagem . Este percentual deve se elevar a 50%, visto = 

que os contatos feitos, recentemente, pennitiram avaliar a capacidade de 

demanda e reforçar os laços comerciais . No tocante ao mercado interno , 

as fãbricas de tapetes, as atividades agrícolas (por exemplo, fios e bar

bantes para embalar as folhas de fumo), são as maiores consumidoras 

O total de trabalhadores na indústria gira em torno de = 

220 pessoas, sendo 85% mulheres . Os homens trabalham na manutenção, carre 

gamento de mercadorias, e as mulheres, como ocorre comumente no setor têx

til, tem provavelmente uma capacidade de adaptação maior, em face da agilj_ 

dade manual, propiciada pela própria constituição física . Todos os traba

lhadores residem no Distrito de Guaravera . 

A media de idade varia de 18 a 30 anos, e nao tem ocorri

do rotatividade da mão-de-obra ; veja-se que a maioria possui 18 meses de 

tempo de serviço a fãbrica funciona hã 02 anos) . 

A terceira industria processadora do rami e a Textil Car

pas Ltda., que se instalou na cidade em 1972, com a denominação de Indús -

tria Têxtil Carambei s/a , mudando sua razão social para Têxtil Carpas em 
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1982. 

Segundo infonnações da empresa, sua implantação se deu = 

devido ãs facilidades de obtenção de matéria-prima na região, alêm do que 

esta e a ãrea onde se registram os melhores indices de produtividade do 

rami • 

O processamento da matéria-prima tem como produto final= 

o fio To'p.6, o qual e destinado ã exportação {Japão, China, Europa) e para 

o mercado interno . 

Quanto aos trabalhadores da industria, contam em media = 

com 350 funcionãrios, sendo 320 na produção direta e 30 na ãrea adminis -

trativa • Dentre os trabalhadores na produção, a faixa de idade varia en

tre 17 e 50 anos e na ãrea administrativa entre 20 e 40 anos • 

A rãpida visualização da atuação das industrias londri -

nenses de processamento do rami pennite fazer algumas colocações 

- o mercado externo ainda e de grande importância para o 

escoamento dos produtos ; 

- hã vinculos estreitos com empresas internacionais ; 

- hã utilização de mão-de-obra dos Distritos Administra-

tivos de Londrina {lrerê e Guaravera) ; 

- notou-se uma preocupação pela melhoria da qualidade da 

fibra e da produtividade, inclusive conveniando com õr 

gão de pesquisa do Estado do Paranã ; 

- o mercado interno absorve fios, barbantes e tecidos = 

mais grosseiros {para tapeçaria, forrações) 

A outra faceta da industria foi questionada junto aos 

produtores rurais de rami {cap. 05), pois julgou-se relevante captar dos 

envolvidos as formas utilizadas pela empresa para a reprodução dos meios= 

de produção capitalista , 
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Portanto, através dos questionãrios aplicados aos prod_!! 

tores rurais, indagou-se das fonnas de comercialização dos produtos, dos 

tipos de contratos feitos com as industrias , das maneiras utilizadas = 

para se prestar assistência técnica ao produtor, se hã problemas na en

trega do produto, e em que medida a industria se mostra exigente com a 

qualidade da fibra recebida . 

Quanto ã comercialização dos produtos, todos os produt~ 

res, a exceçao das propriedades vinculadas ã industria de barbantes, en

tregam os produtos ã Toyo-Sen-1 do Brasil e ã Têxtil Carpas . Os não po~ 

suidores de condução fazem o fretamento do caminhão ate a industria, on

de se faz a classificação do produto, através da verificação do compri -

mento das fibras e da limpeza na descorticação . 

Evidenciou-se nas entrevistas, que hã empresas que pa

gam melhor, não exigem uma qualidade altamente superior, mas não pagam ã 

vista, sendo vinculados ã nota promissõria rural, o que torna pouco atra 

ente a transação . Vê-se exemplos de subordinação em dois niveis : no 

primeiro~ retardando o pagamento, por dificuldades momentâneas de capi -

tal de giro (a espera alcança de um a dois meses), no segundo, pagando= 

um preço menor, porem, exigindo uma melhor qualidade de fibras, o que 

se constatou por referências a recusas em receber o JUtmi. ehuvado, o qual 

apresenta manchas, alterando consideravelmente a qualidade da matéria -

prima . Muitas vezes o preço dado não e visto como o mais justo porque = 

se diz comumente que o cl.a-6.&.l6(..eado1r. eti.t.â .&empJr.e do lo.do da. .lndÚ6:t.Jri..a. , 

incorrendo em baixos rendimentos para a colheita . 

Quanto ao tipo de contrato com a industria, verificou -

se que não hã um contrato fonnal, o problema surge em periodos de grande 

produção, quando a compradora dã preferência a fornecedores tradicionais. 

Neste senUdo, nota-se entre os produtores a preocupaçao em ter uma in

dustria que não recuse , nem ea.&:ti.gue. demasiadamente nos preços . Hã in-
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düstrias que, sob o rõtulo de auxilio a curto prazo, fazem empréstimos = 
(pequenas quantias) , que são abatidos quando da entrega do produto. Os 

juros são baixos, e menos burocratizante e demorado do que os empréstimos 

em estabelecimentos de crédito • Esta e lllla fÕnnula que vincula o produ

tor ao capital industrial • 

tas ocorrências 

As declarações a seguir colocadas, melhor explicam es-

-" Nã.o há c.ontJtato, .6endo o plleç.o valLi.áve.1., a gente ven

de palta. quem pagaJt me.f.hoJL". 

- " A gente 6JLe.ta o c.a.minhão, .t.e va. na .i.ndú.6.tJúa e Jtec.ebe 

na hoJr.a" • 

"No dia. em que. levam.6, chu4.i.6íca-4e. e. e.tu u.t:.abe.le.

c.em o p1r.e.ço do dia.. Vepe.nde. da chu4.i. &lc.ação pall4 daJt 

o pJteç.o me.l.hoJL ou pioJL". 

- "Não .tem c.ontlutto; vende.mo.6 e 1tec.ebe.mo.6 na hoJr.a, .6e a 

gente. p1tec..i.4a de. dinhelJw a &<Am e.mplle.4.ta, nru com 

jWt04". 

"Antu q ua.ndo .t.i.nha. mú6 6<Jr,ma.6 e.Jta mú6 fP.CÁ.l de ven

de.JL". 

- " A gente vende pa1ta. a 6iJurrt a.tua..t. poJLq u.e. no.6 damo.6 bem 

c.om o pe.6.6oal; e.1.u pagam c.exto. Se p1tec..i.4amo.6 de. ,. 

adi.a.n;tamen.to dã.o ; jô. pe.di dual, vezu e o.6 juJUJ.6 .6ão 

nú.6 baixo.6 do que. do.6 banc.o.6". 

Mô _que di"z respeito ã assistência técnica, esta se resu

me ã regulagem da rnãquina descorticadora e ao tipo de adubo a ser utiliza 

do. Esta assistência técnica na verdade, se presta ã coleta de dados pa

ra se ter uma estimativa da produção, ao mesmo tempo em que se dã as coor 

denadas para que os produtores tenham condições de conseguir fios da qua-
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lidade desejada pela industria , apregoando que um bom produto alcança um 

preço melhor • 

Assim se expressaram os entrevistados, quando indagados= 

a respeito da assistência técnica prestada pela industria : 

-''Vão o!U.en.:t.açõ.o : a.duba.Jr.., ba.teJL bem, .li..mpa.Jr.. bem; 6iz a 

~e da .t.e/t/Ul na VALCOOP". 

-"Ele.li dã.o aM.i.6.t.ênc.i.a .t.ê.c.nlca., ve!U.6ic.am o mo.t.oJt, Jt.e.gu.

.lam o mo.t.oJt, 6azem a an.ã.tl6e. da .teJVUJ. e 6alam do tipo 

de adubo .. a. .6VL U6a.do 11
• 

-"Ele.li vêm pa.1111 a.YLÚna.JL e peclút palta. ca.p!U.c.ha.Jr.. na.6 6iblt46 ". 

-
11 V em v.úi.lt.a.lr.. paJr..a. .6 a.beJL a. pJt.e.c..i.6 õ.o da pM dw;â.o 11 

• 

-
11 Nõ.o hã. a.6.6.i.6.t.ênc.i.a ·-.tê.e.nica.; vem paJta. .1.om:laJt., paJr..a. veJL 

.6e vendem ou n.õ.o pa.11.a. ou:tJw.. 6iJtma.11
• 

Dos produtores entrevistados, 16,1% afirmaram não haver 

assistência técnica, destes , duas opiniões são significativas : 

-
11 Nõ.o hã. a..6.6-i..6.t.ê.nc.i.a .tê.c.nlc.a., .6Õ .6Õ.O c.u/Ú.0.60.6 11

• 

-
11 Nõ.o .tem a.6.6.i.6 .t.ê.nc.i.a .t.ê.c.nlca., o pa.tJt.õ.o .tJr.a..z o adubo e pe 

la e.xpe!U.ê.nc.i.a def..e, ê a.pile.a.do na. pla.n.:t.açõ.o 11
• 

O que se depreende destas informações ê que a preocupação 

da industria ê pela qualidade do produto, e tambêm para consolidar os la -

ços entre o produtor rural e a firma compradora . Dai as frequentes visi -

tas dos técnicos, que foram em sua maioria ramicultores em tempos passados 

e sua experiência e então transmitida aos atuais produtores . 

A entrega do produto na fãbrica não sofreu grandes criti

cas, tal como ocorre com a soja, com o tomate, com a uva, prejudicando pro

fundamente os transportadores e produtores . O mãximo de espera constatado 

foi de dois dias, em função das chuvas e do p.lc.o da produção . O que tem 
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sido verificado e quanto ao preço pago, que varia conforme o comprimento 

e grau de impurezas da fibra . Em alguns produtores jã houve casos de não 

recebimento da produção porque a fibra não alcançou os indices desejados,) 

sendo inservivel para o processamento de fios de qualidade, geralmente p~ 

ra fins de exportação Neste caso, a fibra e vendida para outras firmas= 

que trabalham com fios dequalidade inferior, e naturalmente, para usos = 

mais rusti cos . 

Hã casos de produtores que se referem da seguinte manei

ra quanto a esta questão : 

-"A &<Jt.ma. Jte.c..e.be. a. &f-bJta., poJtê.m e.wte. de.1.>orr.e.1.>tida.de. na. 

c..lM~ifri-c..a.ç.ão do p!toduto • Em 'é:poc..a. de. baixa. pMduç.ão, 

o p!toduto ê. c..ompJta.do de. qua.lque.Jt ma.rr.e.iJta.". 

Note-se que não se trata basicamente de honestidade ou = 

desonestidade ; o que se tem de levar em conta e a lôgica do capital que 

procura sempre a realização de acumulação, e então todas as brechas sao 

aproveitadas para que se possa viabilizar a industria e, por consequência, 

o capital urbano-industrial . 

Em itens anteriores, a expectativa dos preços, da classi 

ficação da fibra, do recebimento ou nao do produto girava em torno das = 

exigências da industria . Estas exigências referem-se ao comprimento dos 

fios, a limpeza da fibra, que interferem no preço e em algumas firmas, no 

recebimento ou não do produto, visto que uma fibra de qualidade inferior= 

não se presta ã exportação . 

A classificação do produto, no Estado , e realizada pelo 

Serviço de Acordo de Classificação , ôrgão vinculado a Secretaria de Agr..:!_ 

cultura do Paranã . Os padrões vigentes , constam da Portaria 568, de .. 

06.12.1974, que estabelece as especificações de padronização, classifica 

çao e comercialização do produto . 

Os argumentos apresentados pelos produtores de rami qua.!!_ 
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to as exigências da industria em relação a qualidade do produto, nao va

riam muito ; referem-se basicamente a : 

-"t eúgente., po.ló alegam que. a .& uj eÁÃO. não dá. 6-i-bJta. boa". 

- "O Jta.mi te.m de .& eJt bom, limpo , po Jz.q u.e. dá. po uc.a. rriio - de. -

obJta. pa.tr.a. e.fe6 (a. .lndÚ6.ttU.a.) ". 

-"A ..<..nd"úhtlcia. ê. e.úge.nte.,po.ló .&Ó queJt &lbJta. boa. e. c.omp~ 

da.". 

-"Falam que. tem de .&e.Jt de. boa. qua..U..da.de. pa.tr.a. e.xpo!Ltaç.ã.o". 

Hã produtores que fazem referências aos problemas climã

ti cos interferindo na qualidade e no preço da fibra, como por exemplo : 

- "O Jta.mi 'c.huva.do' (is to ê, a fibra que toma chuva depois 

de 'batido', descorticado) &te.a. ma)_f., e6c.WW, e pega. unn 

ci.a.M..i..6-i-c.a.ç.ão nuim, e o pne.ç.o qua..&e. que. não c.ompe.rt6a.,.&Õ 

paga a. rriio-de.-obJta.". 

-"No a.no que não ge.a., a ..i.nd"úh.ttU.a. eúge. no pMdu;to, ponque. 

há. uma. mcúon o óe!Lta ; quando não há. Jta.mi .&u6{,c...i.e.nte., = 

e.fe6 a.c.úta.m q ualq ueJt c.o.l-6 a." • 

A maioria dos produtores faz a descorticação da fibra, e 

ainda auxilia os vizinhos . Estes são remunerados como diaristas ou tra

balham por empreita, deslocando-se então para a ãrea da plantação Hã pr! 

sença do sentimento de solidariedade entre os plantadores de rami que = 
não desconhecem as dificuldades existentes para se conseguir mão-de-obra = 
capaz e eficiente . Dai a ajuda efetuada , que tambêm representa um auxi

lio para sua subsi~tência, cooperaçao que se assemelha ao mutirão, que ê = 

peculiar ã economia pnê.-c.a.p~ta., inexistente atualmente entre os prod_!! 

tores de rami . 

Em sintese , o rami possui um mercado nitidamente oligop.2_ 

lizado, em que a subordinação do pequeno produtor ao setor urbano-indus -
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trial e evidenciada pela questão referente ao preço alcançado pela fi

bra comercializada, ao controle exercido pelas empresas ainda no campo e 

as condições de alto risco que estão presentes na atividade primãria . 

Ao produtor rural cabem algumas opções, como por exemplo 

melhorar a qualidade da fibra, o que exigirã uma melhor remuneração para 

seus peoe.6, a fim de que produzam fibras mais longas e com menor teor de 

impurezas . Porem, esta e uma infima medida, que poderã vir a ser impor -

tante na medida em que a area colhida de rami do Estado irã se reduzindo= 

gradativamente ; este e um trunfo que os pequenos produtores terão as 

mãos para aumentar o escasso poder de barganha , caso este nível alcance= 

indices insuportãveis paras as industrias . 
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5. AS RELAÇOES DE TRABALHO NO RAMI 

As questões relativas ã mão-de-obra no meio rural sao 

bastante complexas, visto que se apresentam de diversas formas, sejam re

muneradas monetariamente ou não (no caso, o pagamento ê realizado em es

pécie) . 

Segundo estudos da SEPLAN-SP (1978:11), "nas ~ltimas = 

três décadas verificou-se um avanço das formas de trabalho familiar e ope 

rãrio , de um lado, e de outro, do trabalho volante ~ concomitante a um 

recuo, com caracteristica de extinção do trabalho residente organizado = 

sob o regime de colonato e sua substituição pelo operariado residente". 

Ainda segundo o estudo, a mudança qualitativa e quantitativa da massa de 

mão-de-obra necessãrta ã produção rural paulista acha-se relacionada, ao 

vigoroso aumento da produção, ã diversificação de linhas produtivas, ao 

extraordinãrio incremento no emprego de fertilizantes, defensivos, corre

tivos, . sementes, mudas adquiridas e de tratores , bem como ao uso difundi 

do de esquemas de financiamento . Por outro lado, essa mudança estã asso 

ciada ã vigorosa queda, em termos absolutos e relativos, da população ru

ral do Estado (SP) ·e, em menores proporções, mas não menos significativas, 

ã queda do pessoal ocupado nas unidades produtivas rurais • 

Portanto, ocorreram mudanças na tecnificação e capitali

zação de fazendas e sittos, convertendo-se essas organizações de produção 

em empresas , ao mesmo tempo em que hã uma nova escala social de produção 
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que pressiona ã unificação dos mercados de mãquinas e insumos industriais, 

assim como dos mercados de trabalho e de consumo, reunindo campo e cidade. 

Nesta linha de ideias, fêz-se as reflexões acerca das re 

lações de trabalho no rami, que envolvem predominantemente pequenos prod~ 

tores rurais, em sua maior parte constituidos de pequenos proprietários , 

porcenteiros/meeiros, arrendatãrios, alem dos assalariados temporãrios . 

5. 1. Perfil dos Produtores de Rami 

Neste item serão objeto de anãlise as informações refe -

rentes aos produtores rurais de rami do municipio de Londrina • Estas in

formações possibilitaram traçar um perfil dos entrevistados no tocante ã 

condição do produtor perante a propriedade (arrendatãrio, meeiro, propri~ 

tãrio), as caracteristicas de sua familia (idade, escolaridade, origem 

tempo de moradia) . 

As anãlises que complementam os dados pesquisados permi

tiram melhor encaminhar o item 5.2., que se refere basicamente ãs rela

ções de trabalho no rami, sendo que, neste , as preocupações estão volta

das para as formas empregadas quanto ã divisão do trabalho, tendo em vis

ta as peculiaridades da produção da fibra . 

[ mister que se faça então a caracterização da mão-de-

obra envolvida na produção do rami em Londrina 

trevistados , na pesquisa 

Para este fim foram en-

62 familias de produtores rurais, sendo 32 proprietã -

rios; 25 porcenteiros e 05 arrendatãrios ; 

- cerca de 24 familias de assalariados foram questiona -

dos . 
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Os dados a seguir identificam o grupo de produtores ru 

rais de rami pesquisados no municfpio de Londrina : 

a media de pessoas por famflia, entre os produtores e 

de 6,82 , predominando grupos familiares numerosos = 

conforme se verifica pela tabela 15 , em que 85,0% = 

das familias possuem entre 03 a 10 pessoas , o que 

em termos de media nacional coloca-os bem acima do nor 

mal . 

TABELA 15 

TOTAL DE PESSOAS POR FAMILIA 

nQ de pessoas por familia 

atê 02 pessoas ................. 
de 03 a 05 pessoas ............. 
de 06 a 07 pessoas ............. 
de 08 a 10 pessoas ............. 
de 11 a 16 pessoas ............. 

Total ......................... . 
Não respondeu 

Fonte pesquisa in loco 

nQ familias 

03 
19 
19 
13 
06 

60 
02 

% 

5,00 
31,67 
31,67 
21,66 
10,00 

100,00 

- quanto ao assalariado, a media de pessoas por famflia 
-
ê de 4~41; que se apresenta detitro dos padrões nacio-

nais; note-se porem que dentre os 24 entrevistados 

oito (33,3%) não possuiam famflia; são os chamados 

pe.ou, que percorrem as propriedades no perl'odo da 

safra para oferecer seus serviços ; 

-- no tocante a idade, tanto entre os produtores quanto= 
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entre os assalariados hã grande predominio de popula -

ção jovem, caracteristica de ãreas de recente coloniza 

çio, a exemplo do Norte do Paranã ; 

- as tabelas 16 e 17, e a figura 05, que apresenta a 

pirâmide de idade dos produtores e assalariados melhor 

explicitam o fato apresentado . Ressalte-se que o rami 

ê uma cultura exigente em mão-de-obra, principalmente= 

no labor de descorticar ou ba.teJt o rami, em que o es

forço físico ê acentuado, visto que ê um trabalho con

siderado pe.J.>ado e de alto risco, em função das mãqui -

nas utilizadas, a exemplo da PvU.quito e Caeol, que 

exigem agilidade, precisão e muita resistência fisica; 

- quanto ao local de nascimento, tanto os produtoresqu~ 

to os assalariados são predominantemente originãrios = 

do Estado do Paranã (67,26% e 73,61%) , seguindo-se os 

Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, com percen

tuais menos significativos (tabelas 18 e 19, fig. 06); 

- no tocante ã escolaridade, as variações verificadas e.!!_ 

tre o assalariado e o produtor não são significativas, 

em tennos globais . Os analfabetos e aqueles que some!!_ 

te assinam, quase se equivalem (17,36% para produtores 

e 21,69% para assalariados) dos que cursaram o prirni 

rio - completo e incompleto - , resultou em 47,68% e 

46,22%. Entre os produtores , encontrou-se 3,67% que 

tem o colegial (completo e incompleto) e 2,93 com cur

so superior incompleto ; 

- a tabela 20 complementa e especifica melhor os dados = 

apresentados . Hã que se lembrar que os menores de 18 

anos tambêm se constituem em parcelas importantes da = 
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TABELA 16 

IDADE - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÃRIA 

PRODUTOR RURAL DE RAMI DO MUNICTPIO DE LONDRINA - Julho/83 

faixa etãria homens mulheres total 

. de O a 05 anos ............. 30 27 57 

. de 06 a 10 anos . ............ 24 24 48 

. de 11 a 15 anos . ............ 18 30 48 

. de 16 a 20 anos . ............ 32 28 60 

. de 21 a 25 anos . ............ 24 16 40 

. de 26 a 30 anos . ............ 12 12 24 

. de 31 a 35 anos . ............ 09 13 22 

. de 36 a 40 anos . ............ 15 09 24 

. de 41 a 45 anos . ............ 09 09 18 

. de 46 a 50 anos . ............ 16 13 29 

. de 51 a 55 anos . ............ 05 04 09 

. de 56 a 60 anos . ............ 07 05 12 

. de 61 a 65 anos . ............ 05 02 07 

. de 66 a 70 anos . ............ 01 03 04 

. de 71 a 75 anos . ............ 03 00 03 

. de 76 a 80 anos . ............ 00 02 02 

. de 81 a 85 anos . ............ 02 o 02 

Tota 1 ...................... . 212 197 409 

Fonte pesquisa in loco • 
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TABELA 17 

IDADE - DISTRIBUIÇAO POR FAIXA ETÃRIA 

ASSALARIADO DO RAM! - MUNIC!PIO DE LONDRINA - Julho/83 

faixa etãria homens mulheres total 

. de O a 05 anos . ............. 08 15 23 
de 06 a 10 anos .............. 07 05 12 
de 11 a 15 anos .............. 07 06 13 
de 16 a 20 anos .............. 05 09 14 
de 21 a 25 anos .............. 04 02 06 

. de 26 a 30 anos . ............. 06 06 12 

. de 31 a 35 anos . ............. 02 04 06 
de 36 a 40 anos .............. 05 02 07 
de 41 a 45 anos .............. 02 o 02 

. de 46 a 50 anos .............. 03 01 04 
de 51 a 55 anos .............. 04 01 05 

. de 56 a 60 anos .............. o 01 01 

. de 61 a 65 anos .............. o o o 
de 65 a 70 anos .............. o o o 
de 71 a 75 anos .............. 01 o 01 

. ce 76 a 80 anos ............... o o o 

. ~ima de 80 anos .............. o o o 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 52 106 

Fonte pesquisa in loco 



HOMENS 

PIRÂMIDE DE IDADE 

PRODUTOR DE RAlll 

MUNICIPIO DE LONDRINA IJULH0/83) 

FAIXA ETÁRIA 

81-85 ANOS 

78-80 .. 

71-75 " 

•t-70 " 

61-H " 

56-60 ,, 

51-55 " 

46-50 ,, 

41-45 " 

36-40 " 

31-35 " 

28-30 " 

21-25 " 

16-20 " 

1 1-1 5 " 

•-1 o " 
O- IS 
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MULHERES 

36 34 32 30 29 26 24 22 20 11 18 14 12 10 8 8 4 2 - PESSOAS - 2 4 6 8 10 12 14 lt li 20 22 24 21 21 ;,() 12 J4 M 

HOMENS 

ASSALARIADO DO RAMI 

MUNICIPIO DE LONDRINA ( JULH0/83) 

FAIXA ETÁRIA 

81-85 ANOS 

78- 80 " 

71-78 " 

H-70 " 

61-65 " 

56-60 " 

---'--1 

---~--1 

51 -55 " 

46-50 " 

41- 45 " 

36-40 " 

31-35 " 

28-30 " 

Zl-25 " 

16-20 " 

11-1 5 " 

•-1 o • 
0-5 

MULHERES 

36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 - PESSOAS - 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tt 24 26 28 30 32 34 JS 

fl8URA - 05 



TABELA 18 

LOCAL DE NASCIMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DE RAMI 

MUNIC!PIO DE LONDRINA - Julho/83 

Local : Estado/Pais 

. Paranã .......................... . 

Minas Gerais ............. . ..... . . 

São Paulo ....................... . 

Bahia .. . ........................ . 

Cearã 

Sergipe ........................ . 

Pernambuco ...................... . 

Alagoas ......................... . 

Rio Grande do Norte ............ . 

. Japão ........................... . 

Total ........................... . 

nQ 

271 

48 

39 

10 

10 

09 

05 

02 

01 

08 

403 

Não respondeu .................... 06 

DISTRIBUIÇAO POR SEXO 

- masculino 

- feminino 

Total ......................... . 

Fonte :pesf:lai"sa in loco 

212 

197 

409 pessoas 
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% 

67 ,26 . 

11t91 

9,67 

2,48 

2,48 

2,23 

1,24 

0,50 

0,25 

1,98 

100,00 

51,83% 

48, 17% 

100,00 



TABELA 19 

LOCAL DE NASCIMENTO DOS ASSALARIADOS DO RAMI 

MUNICTPIO DE LONDRINA - Julho/83 

Local Esta do nQ 

Paranã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 

Minas Gerais . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 13 

São Paul o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 

Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 

Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 

Rio de Janeiro..................... 02 

. Alagoas ............... . ............ 01 

Mato Grosso do Sul ................. 01 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 

DISTRIBUIÇAO POR SEXO 

- masculino 

- feminino 

54 

52 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 06 pessoas 

Fonte pesquisa i n loco 
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% 

73,61 

12,26 

4,71 

2,83 

2,83 

1,88 

0,94 

0,94 

100,00 

50,94% 

49,06% 

100,00% 



LOCAL DE NASCIMENTO, POR ESTADO 
-1 11 -

Produtor do rami 
MUNICÍPIO OE LONDRINA ( JULH0/85) 

17.21"1. 

( PRI 

(M81 

ASSALARIADO DORA MI 

MUNICÍP IO DE LONDRINA (JULHO/ a5 I 

75 .11 % 

(,RI 

12.21 "I. 
lM8) 

Fl8URA - OI 

2 .48"Ye( IAI 

2 .4•% ICEI 

1.9•'%.(JAftÃOJ 

1.24"1el ftEI 
""':f:==== O. 90% ( A L 1 

0.29"1. ( ltNI 

2 .H%(ftE) 

•.•• ,,.(li.li 

0.94'%.(AL) 
0.94%(1111 
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mão-de-obra utilizada no rami, assim como a mão-de-

obra feminina, executando as tarefas consideradas •• 

mai.6 leve.6 ,como por exemplo no corte do caule do ra-

mi, no e.6tenclúnen:to da f,ibJr..a balida ou descorticada 

{fibreira) 9 fotos 05 e 06) . 

TABELA 20 

ESCOLARIDADE DO PRODUTOR RURAL E DO ASSALARIADO DO 

RAMI - LONDRINA/83 

PRODUTOR ASSALARIADO 
grau de escolaridade nQ 

1 
% nQ 

1 
% 

. analfabeto ..•....••. 42 10,27 71 16,03 

. sõ assina o nome •.•• 29 7,09 06 5,66 

. primãrio incompleto .. 82 20,05 29 27,35 

. primãrio completo ... 113 27,63 20 18,87 

. gi nas ia 1 i ncomp 1 eto .. 27 6,60 05 4,74 

. ginasial completo ... 15 3,67 - -

. colegial incompleto .. 06 1,47 - -

. colegial completo ... 09 2,20 - -

. superior incompleto .. 12 2,93 - -

. não estuda(- 7 anos}. 74 18,09 29 27,35 

Total ............... 409 100,00 106 100,00 
-. -- ·- -· -- -- - -·· - - ·-

Fonte pesquisa: 1n: ~oco 
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FOTO 05 - "TRABALHADORAS DO RAMl 11 

KJNIClPIO DE LONDRINA - Julho/83 

Confonne se observa na foto acima, as duas mulheres tra-

balham como colr..:tado.IUL6 , isto e, cortam os caules do rami e fonnam fei-

xes para serem descorticados • Utilizam um ancinho bastante afiado e 

exceção do cuidado necessãrio para não se cortar, apresenta-se como 

-a 

um 

servi· ço que pode ser executado pe 1 o sexo feminino porque não exige exce! 

sivo esforço físico . Em entrevista informal realizada com as duas mu

lheres, pôde-se constatar que elas preferem trabalhar com o rami ·, do que 

em outras atividades , apesar de alguns inconvenientes como por exemplo, 

o fato das mãos ficarem continuamente-enc.aJtdida.6, isto ê, com manchas de 

vidas ã pectina que se encontra nos caules do rami • Pelo fato de esta

rem trabalhando para parentes (cunhado), consideram os ganhos melhores e 

também evidenciou-se um cvr:to 90.6t:o pdD JUJJni , que ê reforçada pela afir 

mação de que quem .tlutbalha um vez com o JUJJni e. .6e. aco.6.tulntl com o .6eltui

ço não qu.eJt .tlutbalha.lt em outJr.a. coi.1.a • Note-se também que o companhei -



-114-

rismo ê bastante acentuado , e hã que se ter muita união para que o ser

viço de descorticar seja realizado a contento , jã que todos devem tra

balhar sintonizados para que saia o produto final que deve ser llllél &ib1U1 

de boa quttli..dade • 

No trabalho do rami notou-se 1111a n1tida divisão de tra 

balho , ficando a cargo das mulheres , dos menores e dos mais idosos ,ta 

refas que exigem menor esforço fisico . No caso das trabalhadoras , na 

ãrea rural , a mão-de-obra feminina ê largamente empregada na lavoura fa 

miliar de subsistência, chegando a 40% nas regiões do Norte e Nordeste = 

do pais, caindo para 8% em São Paulo , onde a agricultura ê mais moderni 

zada (GODINHO , 1982:06) . 

lkn aspecto a ser ressaltado ê que na maioria das vezes, 

o trabalho não significa uma libertação de seu papel tradicional de do

na de casa , e sim, que hã um aciimulo ã sua jornada de trabalho , com o 

.tlta.balho domúUc.o, perfazendo em media llll total de 13 horas de trabalho 

diãrias (confonne a UNESCO), incluindo o domingo • 

FOTO 06 - "O TRABAUI> DO MENOR NO RAMI" 

MUNICTPIO DE LONDRINA - Julho/83 
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A foto 06 mostra o trabalho do menor no rami , o qual e 
parte do sistema de produção da fibra . Desde tenra idade são levados p~ 

los pais ate os locais de descorticação , e inicialmente auxiliam esten

dendo as fibras , carregando a agua para os demais companheiros ,basica

mente se atendo aos serviços considerados mais leveÃ . 

Os menores, assim como as mulheres compoem os grupos c~ 

ja remuneraçao estã sempre aquêm das necessidades e do trabalho efetiva~ 

mente realizado . Os pequenos produtores rurais de rami vêem na ajuda = 

do grupo familiar a possibilidade de viabilização de seu contrato, seja= 

com as compradores de materia-prima ou com os proprietãrios da terra 

Assim sendo, não lhes resta outra opção senao utilizar a mão-de-obra fa

milial (filhos, mulher, irmão, cunhado ) 

FOTO 07 - O TRABALHO DO MENOR NO RAMI 
Londrina - julho/83 
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- quanto ao local de moradia , todos os porcenteiros re

sidem no local da plantação, pelo menos no periodo do 

corte, enquanto, dos proprietãrios, 9,67% residem em 

outros locais, seja em Londrina, Rolândia, ou na sede 

distrital, portanto, uma minoria e absenteista . Desta 

que-se o caso de dois produtores que, possuindo suap~ 

priedade , deslocam-se para outras ãreas, em seguidaao 

corte de seu rami, para trabalhar também com o rami ,sob 

a forma de meação ou arrendamento ; 

- no que se refere ao tempo de moradia, entre os produt.Q_ 

res , 50,0% residem hã mais de 10 anos no local, 20,0% 

entre 05 e 10 anos , e os demais enquadram-se em faixas 

percentuais menos significativas 

Entre os assalariados, 37,5% moram hã mais de 10 anos, 

29,2% entre 05 e 10 anos . r significativo notar que 

12,5% residem hã menos de um ano no local e outros 12,5% 

entre 03 e 05 anos . Nota-se entre os assalariados uma 

maior rotatividade de endereços, que e propiciada pela 

prÕpria condição de instabilidade de emprego . A tabe

la 21 demonstra os fatos apresentados . 

TABELA 21 

TEMPO DE MORADIA DO PRODUTOR RURAL E DO ASSALARIADO 

MUNICTPIO DE LONDRINA - Julho/83 

faixa de anos produtor rural assalariado 
nQ % nQ % 

. menos de 01 ano 05 8,33 03 12,50 

. de 01 a 03 anos 06 10,00 03 12,50 
de 03 a 05 anos 07 11 ,67 02 8,33 

. de 05 a 10 anos 12 20,00 07 29,12 

. acima de 10 anos ... 30 50,00 09 37,51 
Total .............. 60 100,00 24 100 ,00' 

Não responderam .... 02 
Fonte : pesquisa in loco 
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5.2. Caracteristicas das relações de trabalho no rami 

Os aspectos aqui analisados referem-se ãs fonnas que ª! 

sunem as relações de trabalho no rami, no tocante aos parceiros, arrend! 

tãrios e assalariados • Procurar-se-ã, dentro de um leque amplo de in

formações , privilegiar aquelas que possam efetivamente propiciar refle

xoes sobre a problemãtica emp~ego , a qual ê de importância fundamental 

para se entender os direcionamentos do capital no mundo rural • 

Dentre os produtores de rami, as figuras do porcenteiro 

e do arrendatãrio surgem como elementos de suma importância, visto que 

quase a metade {48,4%) ê constituida por este grupo . 

As condições de parceria variam, encontrando-se os mais 

diversos tipos de contratos : 

tipos de meação obrigações ass1.111idas pelo proprietãrio 

50% 

50% 

50% 

50% 

55% 

60% 

60% 

tudo a mei a 

metade da fibra ê do dono e este paga 

o adubo e o bambu, ficando com o meei 
ro o trato e a caJLpa • 

adubo, pagamento do frete • 

50% do adubo, ferramentas de corte 
maquinãrio , Õleo diesel • 

adubo 

adubo, veneno, Õleo diesel . 

somente o adubo ê a meia, o restante 
e pago pelo meeiro . 

' 

Dentre as questões formuladas aos produtores de rami,pr~ 
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curou-se a verificação das atividades anteriores exercidas, que poderiam 

dar evidências de que o atual tipo de trabalho não era totalmente desco-

nhecido, alem do que apenas 35,4% dos entrevistados tem abaixo de 10 

anos nesta ocupaçao . 

Dos entrevistados, a ocupaçao anterior continua em sua 

maioria sendo a atividade agrãria , voltada ã produção de café, milho,al 

godão, na condição de porcenteiro, trabalhador rural - diarista, como au 

xiliar na propriedade da família, fiscal, tratorista Apenas 6,4% = 

atuavam em funções urbanas, como carpinteiro, tintureiro, proprietãrio = 

de estabelecimento de comercio (6ec.a6 e malhada6)' tecnico de cooperati-

va 

Quanto aos rendimentos auferidos na atividade com o ra

mi, a expressão mais utilizada e que dá. pa!ta. o gMto , equitibllam-~e M 

dupUM e M lle.c.eÁ.ttv.i , que em anM de boa 6a61ta dâ pa.Jta pagaJt M dlv.i.-

da.J.:i anteJÚollu ;notou-se também que no primeiro corte e difícil se conse 

guir cobrir as despesas e que nos 29, 39 e 49 cortes, ja começa a haver= 

alguma sobra . 

-Lembre-se igualmente que o produtor de rami nao sobrevi 

ve exclusivamente da fibra, havendo plantio para produtos de subsistên -

eia, como : arroz, feijão , milho, etc . Outras opiniões permitem con 

cluir que alguns conseguiram bons resultados, mormente na safra de 1983, 

quando os preços foram melhorados, inclusive porque com a diminuição da 

ãrea plantada houve a necessidade de suprir as industrias Jigadas ao se 

tor . 

Estas atividades alternadas têm muito a ver com as ocu-

paçoes anteriores exercidas pelo assalariado, visto que se retorna a ela 

nos perTodos em que não hã corte da fibra . Na verdade, o que se verifi

ca e o exercido de todos os tipos de atividades, que sao obviamente po~ 

co ou nada especializadas (ã exceção do pedreiro, do carpinteiro, do mo-

to ris ta). 
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l •·v.111l1111 ·.1· 1·111 "'"li' i 1!.1 .1 •1111··. l .111 l 1 •1.11!.1 .111 r1111111·n1 d1· 

pessoas que trabalham na propri f'dadf', tanto oc; qtH' rompm'm o <Jrupo filmi -

liar quanto os assalariados Note-se que na cultura do rami, em Londri-

na, 28,9'/., são trabalhadores da prÕpria filmllia . Quanto ao sexo, cerca de 

22,5% são constitu1dos de mulheres maiores de 15 anos, enquanto entre os 

assalariados este percentual cai para 5,6% Habitualmente as mulheres = 

trabalham em serviços considerados ma,Ll ma.neúfl.0.6, a excemplo das fibrei -

ras , das cortadoras . 

No tocante ao total de pessoas da fam1lia que trabalham= 

no rami, a média e de 2,8, enquanto que os assalariados alcançam uma me

dia de 6,9 . Observa-se por estes dados, que raramente uma familia conse

gue suprir suas necessidades de mão-de-obra, obrigando-se a contratar as

salariados ou pe.Õe..õ para fazer frente a colheita e descorticamento do ra

mi . 

Um outra constatação e que dos 599 trabalhadores do rami 

(mão-de-obra familiar e assalariados), 4,2% são constitu1dos de menores = 

de 15 anos e destes , 52,0% são mulheres . 

Quanto o regime de trabalho, a grande predominância cabe 

aos diaristas, pois apenas 3,7% são mensalistas ; os salãrios dos mensa -

listas variam de Cr$ 25.000,00 a Cr$ 70.000,00 , e são constitu1dos de = 

tratoristas , fiscais , mecânicos . 

Os assalariados entrevistados sao em sua maioria diaris

tas , percebendo em torno de Cr$ l. 500 ,00 a. !.>e.e.o , is to é, sem as refet;ões . 

Estes conseguem receber entre Cr$ 24.000,00 e Cr$ 30.000,00 por mês(o va 

lor do salãrio m1nio regional ã época era de Cr$ 34.760,00) 

Indagou-se das ocupaçoes alternadas do assalariado , vis 

to que no per1odo de entre-safra hã que se buscar uma outra atividade re

munerada para o seu sustento . As atividades mais procuradas são ligadas= 

ao mundo rural, como: qu.e.bJta/t milho, colher feijão, arroz, cuidar da 
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horta, colher café, capinar o rami, mas também hã os que vao trabalhar= 

como servente de pedreiro, carpinteiro, em supennercados, como motoris -

ta, ensacador , empregada domestica . 

FOTO 08 - " O CAF[ NA ENTRE-SAFRA DO RAMI" 

MUNICTPIO DE LONDRINA - Julho/83 

A foto acima focaliza o produtor de rami e sua fam1lia= 

num momento de descanso da colheita de café . Apõs o ultimo corte do ra

mi, e a entrada de períodos de frio intenso (junho/julho) , o café estã= 

em condições de ser colhido . Percebe-se que esta alternância de ativida 

des cafe-rami mostra-se altamente favorável, e e compatível com os perí~ 

dos de termino do corte do rami e o início da colheita do café . As bar 

reiras existentes podem ser creditadas aos tipos de serviços que sao bas 
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tante diferenciados (porêm , ambos com o uso intenso de mão-de-obra), e 

aos percalços devidos ã incidência de geadas na região . 

Conforme o calendãrio agrícola (Figura 07) , podE-se = 

visualizar os produtos que podem ser desenvolvidos conçomitantemente,se.!!_ 

do destacado o papel do café e do milho, que efetivamente foram constata 

dos empiricamente . 

Verificou-se tambêm que pouquíssimos têm registro emcaf2_ 

teira profissional (ã exceção de alguns mensalistas) , justamente em fu.!!_ 

ção da sazonalidade do trabalho e a precariedade dos laços empregatícios. 

Quanto ãs funções exercidas, varia conforme o numero de 

mãquinas descorticadoras existentes ; para cada mãquina são necessãrios = 
em torno de 8/9 pessoas, como se discrimina a seguir : 

- maquineiro 4 pessoas 

- bagaceiro l pessoa 

- fibreiro l pessoa 

- cortador 2 pessoas 

- carregador l pessoa . 

O trabalho realizado pode ser assim descrito : 

MAQUINEIRO ê o melhor remunerado, mas tambêm o mais= 

suscetivel a acidentes, pois, este coloca o caule na 

boca da mãquina e puxa-o, logo que este passe pelo ro

lo dotado de lâminas, que procura eliminar a parte le

nhosa , para restar somente a fibra . 

- BAGACEIRO :este faz a limpeza dos restos de caule e 

folhas que se aglomeram logo abaixo da mãquina descor

ticadeira, levando inclusive este material para a area 

de rami jã cortado, espalhando nesta ãrea, que servirã 

de cobertura e de adubação . 
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CALENDÁRIO AGRfCOLA - LONDRINA (PR) 
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- FIBREIRO : ê o elemento que estende as fibras em va

rais construidos com bambu, a fim de que as seque de 

fonna unifonne e consequentemente obtenha um melhor = 

preço de venda . Esta atividade ê realizada pela mu

lheres , de preferência, .por se tratar de uma ativida 

de que exige menos esforço físico . 

- CORTAVOR : munidos de um ancinho (ã semelhança daque

les utilizados para o corte manual do arroz), faz-se= 

o corte do caule do rami, bem junto ao solo, para que 

haja uma brotação unifonne e vigorosa . 

CARREGAVOR : ê também chamado de camelo, porque faz = 

todos os outros serviços não especificados . 

Em relação ao tempo de trabalho, a mêdia ê de 45 dias por 

corte para aqueles que possuem uma sõ máquina descorticadora. Prevendo-se= 

03 cortes anuais, cerca de 37,0% do ano e utilizado para o rami ; no enta.!!_ 

to depende basicamente de condições climáticas favorãveis para que haja um 

maior numero de cortes (a não ocorrência de geadas, chuvas bem distribuí -

das) . 

No que se refere ao local de procedência dos trabalhado -

res , a maioria e da região, de distritos prõximos (Guaravera, !rerê). Hã 

casos especificos em que o produtor rural se dirige aos centros urbanos, a 

exemplo de Londrina, em busca desta mão-de-obra • O interessante ê que es

tes não recorrem ãs agências de emprego ou estabelecimentos similares; uns 

se dirigem diretamente a pensões e hotéis prõximos ã Estação Rodoviãria de 

Londrina , ou então oferecem emprego a pessoas que ficam em suas imediações ; 

são geralmente sem família e sem local fixo de moradia : são os denomina -

dos pe.õu . 

Aos assalariados sao oferecidos dois tipos de remuneraçao: 
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Ltv~e e 6eeo ; na primeira, o trabalhador recebe as refeições e na se-

gunda o empregado leva a refeição de casa A média salarial dos di..a.JLú.,-

ta.6 Ltv~~ estava ã época (julho/83) , em torno de Cr$ 1.100,00, com va

riações entre Cr$ 500,00 e Cr$ 1.500,00 , enquanto a dos dia.JLú.,ta.6 a 6eeo 

girava em torno de Cr$ 1.400,00 , havendo casos de Cr$ 1.150,00 e Cr$ 

1.800,00 por dia (ãs refeições acrescenta-se geralmente de 20 a 25% do 

valor pago aos di..aJL.l6ta,~ f{v.'le6) .Note-se que nas propriedades em que e 

fornecida a alimentação, surge um outro componente de importância no gru-

po : a cozinheira ou cozinheiro, pois, conforme a qualidade da refeição = 

hã uma permanência mais prolongada ou não na propriedade . Nas propried~ 

des visitadas , as refeições são geralmente preparadas pela esposa do = 
meeiro ou do proprietãrio, com a ajuda de filhas e noras , sendo que sao 

elas que levam as ma.IU'rÚ.ta.6 até o local do corte . 

t necessãrio ressaltar que são basicamente em numero de 

três as refeições : o almoço, o café e o jantar . De manhã, antes da saí

da para o trabalho, os assalariados tomam , normalmente, apenas uma xíca-

ra de café preto ; o almoço é servido ãs 9/10 horas e o café ãs 13/14 ho

ras . Apôs a jornada diãria, e em seguida ao banho é servida a ultima re

feição : a janta . Verificou-se em algumas propriedades a existência de= 

hortas, que servem para complementar o cardãoio, assim como encontramos = 

um arrendatãrio que possui entre seus diaristas um que se dedica exclusi-

vamente a cozinhar para o grupo, o qual reside com os empregados num acam 

pêlmP.nto improvisfldo. <iP r;iriít0r tl'mporiírio . 

Quflnto ao local d<' rE:'sidPnciél, no pPriodo da colheita 

a maioria reside na propriedade , ou em sítios • fazendas da vizinhança 

em distritos próximos . Dentre os assalariados, 17 (70,8%) moram no local, 

em barracões ou em casas para peões, enquanto os demais percorrem um mãxi 

mo de três quilômetros para chegarem ã propriedade . 

-No restante do ano, os peoe6 se deslocam para outras re-
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giões onde possam encontrar alternativas de trabalho , seja carpindo ,co 

lhendo café , quebJta.ndo milho, trabalhando na horta, nas plantações de 

cara . Segundo um dos entrevistados, os assalariados -0e e..ópai.ham pelo 

mundo , o que dã uma ideia dos constantes deslocamentos de que são ato

res Hã ainda alguns que vão trabalhar na ãrea urbana : encontrou-se c~ 

sos de mulheres que se dirigem ãs cidades para trabalharem como domesti-

cas , ou daqueles que serão serventes de pedreiro, ou ainda usufruem das 

economias feitas ã -epoca da co 1 hei ta, e "6-{,cam bebendo pinga na pe~ão 

do No!r.bef'Lta". 

A opinião a seguir reflete o ponto de vista da grande = 

parte dos empregadores, a respeito dos peõe-0 : 

-"São ,.fiemp!r.e -0oz,.Lnho-0; não tem nome, nem -0ob'1.enome, não 

tem documento-O". 

Das dificuldades encontradas na produção/descorticação= 

do rami, as mais citadas são referentes ã falta de mão-de-obra , princi-

palmente entre os maquineiros As afirmações seguintes permitem melhor 

conhecer o problema : 

-"PMece que a povo e..ó:tá a6Mtando . E-0tâ difJ.w de en-

co ntMJr. um maq uineiJr.o bom, ape..óa!r. de_ nunca teJr. :t{_do 

acidente com o Pe!r.iquito". 

- "O pM bfema '1.efacio na - -O e com a mão -de- a bJta. m~ e..6 p~ 

ci6-{,camente c_om o maquinei!r.o . Vev-ido ao-O acidentu = 

que pode!r.iam acontece_Jr. po!r. ducuido; ge!r.ai.me_nte utu 

oco!r.'1.em na -0egunda-6ei!ta e no -0ábado . Hoje 0-0 acide~ 

tu -0ão m~ '1.a!r.M, poü, M bWtaco-0 -0ão pad!r.onizado-0, 

e a futância ent!r.e a boca e o Jr.olete ê mcúoJr.". 

-"O peMoaf de hoje é maü p!r.eguiço-00 poJr.que ê diawta". 

A opinião generalizada entre os produtores de rami e a 

questão referente ã di fi cul da de de se conseguir bons maquinei_Jr.M . t neces 
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sãrio que se avalie criticamente este fato, na medida em que alegações = 

simplistas não permitem chegar ãs causas . Algumas destas causas podem= 

ser apontadas , exigindo-se no entanto reflexões coordenadas com os da

dos empiricos 

- o assalariamento temporãrio pode ser LID fator para = 

que tenha havido um significativo deslocamento da po

pulação rural para os centros urbanos ; 

- a diminuição da ãrea plantada de rami teve, como con 

sequência, mudanças no uso do solo e no tipo de ativi 

dade ; não houve interesse de se treinar os novo~ = 

maquine.i!LO~, dai a preocupaçao dos produtores com a 

idade dos atuais maquineiros ; 

- os acidentes que ocorrem com os maquineÁJW~ têm servi 

do de barreira para o recrutamento de ma.quineÁJW~ = 

mais novos . 

Os outros problemas , com citações em numero bastante = 

restrito se referem ãs condições climãticas : chuva, vento, seca,etc. : 

-"SÕ quando ehove muito, f,i_ea e6tenc:üdo no ehão(a 6(.bJta) 

e apodll.eee ; tem de v.úuvr.. paJta não apodll.eeeJL". 

-"Vento : M veze~ e,6tá. borU,,to lo Jzam,izai) , o vento 60~ 

:te deJVLuba quando é novo, e então não CJl.Uee ~ ". 

Questionou-se ainda sobre os aspectos referentes a ma

quina descorticadora. De uma maneira geral, admitiu-se que hã algum pe

rigo no seu uso, mas, isto ê agravado pelas condições do operador : sau

de, condição fisica, emocional e cuidados . Notou-se que são raros os 

acidentes ocorridos, os quais podem ser creditados ao maior controle,que 

ê exercido pelos pequenos produtores rurais , que utilizam muitas vezes, 

pessoas da prõpria familia na mãquina descortiGadora . Algumas opiniões 
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ressaltam os pontos positivos e negativos das mãquinas PERIQUITO e CACOL, 

que são utilizadas mais pelos pequenos ramicultores : 

-"A máquina. Pvúquü:o u.t.ã. na. pJUJplLi..eda.de há 12 a.no.6.NÔ.6 

mumo.6 aJVLumamo.6 , c.o~eJLtamo.6 a. máquina. Nunc.a. ninguém 

.6 e rmc.huco u". 

-"Hoje não .tem pvú90, po11.que a. boc.a. é bem ut:Jr.ei...ta.,rwui 

judi.a mui.to da pU.6oa.. A gente p0.6.6ui .6e9ww e .6endo a. 

boca. 911.a.nde, o .6e9U1to não a.e.d.ta.". 

- "Ve p!Llm<ÚIW e11.a. e.o ~ide11.a.da. pe!Ll90.6 a.; hoje não; .6 em 

pile havia. a.c.iden.tu no c.omeç.o da .6ema.na. , poJr.que o tJr.o. 

ba1.ha.do11. u.ta.va. de M..6.6a.c.a.; hoje, .6e a. pe6.6oa. u.t.ã. bê

bada., não dúxo .t!La.bai.ha.IL. A CACOL ê rm-l6 6ec.ha.da., ê = 

rmi6 .6e9U1U1, não entJr.o. a. mão ; pa.90 a.inda o .6egww em 

UJial". 

-"O PERIQUITO 6a.z um .tipo mel.holL de 6,lb11.a. , ê rm-l6 pe1Li..-

90.6a., Jten.de men.o.6, rwui no p!Leç.o ganho rm-l6". 

-"Tod0.6 o.6 a.gJvi.c.u.Uo11.u .6ão obJU..ga.do.6 a. .teJt o PERIQUITO, 

poi.6 ê o mei.hoJt, o rm-l6 ba.!La..to e o que Jtende rm-l6 • A.6 

outlta..6 míquina..6 .6ão i9ua.i.J., ou in6e!LloJtU". 

Estas opiniões não se alinham com as afirmações contidas 

no item 3.2. e tambem com as denuncias formuladas pelo Senador Leite Cha 

ves (1981), que se basearam principalmente nas grandes propriedades de 

rami, do munfcípio de Urai . A lÕgica do raciocínio, tambêm exercida pe- . 

los ramicul~ores entrevistados em Lcndrina, permite visualizar os fatos , 

primeiramente, levando-se em conta que, na região londrinense, predominam 

os pequenos produtores e estes têm naturalmente um maior poder de contro

le na descorticação, tanto em termos do uso adequado da mãquina, quanto = 

ao verificar as condições tisicas e emocionais do maquineiro • Em outros= 
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tennos, o pequeno produtor melhor fiscaliza sua mãquina e identifica tam

bêm comportamentos que eventualmente poderão vir a prejudicar o desempe

nho do ma.qu.i.neÁJW (trabalhadores que estejam bêbados, doentes, ou são ir 

responsãveis) . 

Indagados sobre a possibilidade de haver outras opçoes = 

para que se faça o descorticamento, a resposta esbarra no bom senso por

que uma mãquina mais moderna não utilizaria o total de pessoas de hoje e 

teria uma produtividade maior, necessitando portanto de uma ãrea maior de 

rami plantado, alem do que o preço da mãquina seria muito mais elevado. 

Temos as seguintes afinnações para esta questão : 

-"O que .6e devvúa. .ln.ven;taJt. eJta. uma máquina. que não p![.!_ 

WM.6e de maqu.i.ne,úw, po![.que u.te utã. di..fl.cil de C.o!!_ 

.6egu.i.}[. • A.6 a.utomií:ti.CJL6 , ei.étlúc.M, não clã.o }[.en.di.men..,.. 

.to e c.omem de.rrioÁ..6 a. &i-bJta.". 

-"A a.utomâ.:tlc.a. nã.o vale a. pena. ; ut.Ui.za. 12 pu.6oa.6 ,meu 

é mt..ú:to c.aJta. • Cai a. qua.U.da.de da. 6<-b1ta., po}[.Que nao 

.6 ai na.da. limpa." . 

- "Já. :tlta.ba.lhu c.om a. máq ui.na. a.utomáüc.a., ei.a. nã.o o 6e}[.e.c.e. 

pe.Jtlgo, mM p![.e.Wa. de. mt..ú:ta. .te}[.Jta., a. má.quina. a.uto~ 

e.a. ê. .6Õ paJLa gJta.ndu ptwduto}[.U". 



FOTO 09 - "ASPECTO DA OESCORTICAOEIRA MECÃNICA" 

MUNICTPIO DE LONDRINA - julho/83 
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As mâquinas citadas pelos entrevistados, confonne se vê 

na foto acima, são utilizadas numa grande propriedade de rami, localizada 

em Londrina, a qual conta com seis mãquinas . Este tipo de maquinaria faz 

o corte do rami e descortica mecanicamente , sem a necessidade de se fa

zer a alimentação manual . Houve redução na mão-de-obra utilizada, mas e 

viãvel apenas para grandes cultivas, quando, trabalhando em duas tunnas , 

estendem a fibra ate secar (em terreiros apropriados) • enfardam e são l~ 

vados ã amaciadeira . r importante ressaltar aqui que este grupo empresa

rial cultiva, colhe, descortica e amacia o rami na propriedade, para em 

seguida enviar este sub-produto para outra unidade de beneficiamento onde 

são realizadas as etapas de alvejamento e outras ate alcançar o produto = 
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final que pode ser o barbante, ou os fios top~, para exportação 

A contradição que se verifica na inserção de um maquin~ 

rio moderno , se resume ã seguinte constatação : enquanto o descorticador 

manual (Pe.Jri.qulto)pode provocar acidentes, amputando dedos e mãos, apesar 

de utilizar mão-de-obra intensiva, o descorticador mecânico diminui con

sideravelmente a incidência de acidentes, ao mesmo tempo em que desempre

ga um contingente expressivo de trabalhadores 

No bojo destas contradições procurou-se entender os pr~ 

cessos que permeiam as relações de produção e de trabalho, com a entrada= 

da tecnologia no campo, impulsionada pela necessidade de viabilização do 

capital . 

Verificou-se ainda que dentre os assalariados entrevis

tados, que apenas um possui registro em carteira, e este é mensalista,en

quanto os demais são diaristas, porcenteiros, empreiteiros ou sõcios • 

Indagados sobre o total de dias de trabalho por mes, a 

incidência maior estã entre 20 e 25 dias, sendo o periodo da safra do ra-

mi a êpoca de maior volume de trabalho . Este periodo varia de outubro a 

fevereiro, de setembro a maio ou de novembro a julho, claro ê que depen-

dendo das condições climãticas Houve casos de assalariados afirmarem = 

que o unico mês em que hã menos volume de trabalho ê o de junho, visto = 

que e sem duvida o periodo em que normalmente se registram as mais bai

xas temperaturas do ano . 

Poucos, 16,7% não trabalham em outras culturas, e os que 

trabalham, dedicam-se ã colheita do milho, feijão, arroz, cafê, na carpi

na, em reflorestamento, na construção de cercas , ou então trabalham como 

servente de pedreiro na cidade . 

Foi ainda solicitado que relatassem sobre o tipo de atj_ 

vidade que propiciasse maiores rendimentos ; cerca de 54,2% afirmaram que 
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o rami e o que melhor remunera , seguido do milho, café e gado • 

r importante notar que no corte do rami' algumas fun-

çoes são especificas ou exigem 1.111a certa experiência, a exemplo do maqu.i

neÃJr..o ou ba:tedo~ • Em função disto, indagou-se dos tipos de serviços exe

cutados pelos assalariados ; cerca de 10 (41,7%) são maqu.ineÃJr..o~, isto ê, 

executam o serviço mais bem remunerado , e também exigente em atenção ' 
pois e suscetível a acidentes . Os demais são cortadores, fibreiros, ba

gaceiras, e.ameio~ ,e em muitos casos não hã uma divisão de trabalho pre

cisa, deslocam-se as pessoas confonne as necessidades da mãquina . Houve 

casos tambêm de, os ma.qu.lnelJto.6 étuarem como cortadores , acumulando-se os 

encargos e ao mesmo tempo não ficando somente com o oficio de ba.:tVt a 61-

b!Ul, que ê, sem dúvida, um trabalho que exige constante esforço físico. 

As fonnas de se conseguir trabalho no rami não variam = 

muito, pois basicamente ocorre entre vizinhos, antigos conhecidos, infor

maçoes transmitidas por amigos, parentes ; fato ê que os que trabalham = 

com o rami fonnam um conjunto de pessoas com os mesmos interesses, o mes

mo tipo de trabalho, facilitando os deslocamentos e/ou transferências de 

locais de serviço • Os depoimentos abaixo, melhor apresentam a situação: 

- "Mo!Ul va. no uiúnho, .tlr.abai.hando na ta vo U/Ut e 6u.i .in~ 

e.ado paJta. fp.zeJt po~c.e.nta.gem há 12 ano.6 o.:tJr.áJ,". 

- "Começ.o u a br.a.ba.lha.JL pon .in:te.1tmêcüo de .in 6oJt.ma.ç.Õu = 

do.6 'c.amaJLa.da..6' que. toc.am o .t>Vtv.iç.o". 

-"T!Ulbai.ho nu.ta pJt..opJÚe.da.de. poJr.que. c.onheç.o todo!> o~ 

que plantam IUlmi na ~donde.za". 

-"Já mo!Ulva. po~ peltto, .tJr.abath.a.ndo c.omo di..tvri.6.t.a". 

-"Enc.on;tlwu e.mp~ego po~ .in6oJumção de amigo~". 

Os assalariados , em sua maioria, trabalham entre oito= 

e nove horas diariamente, com uma hora para o almoço • Dos entrevistados, 
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13 (54,2%) trazem almoço e café de casa (em marmitas, caldeirões), e 08 

(33,3%) recebem a marmita no local de serviço, trazidas que são pelas es 

posas, filhas, dos porcenteiros e dos patrões ; 02 (8,3%) retornam para~ 

casa no horãrio de almoço , pois residem prõximo ao local do corte . No

te-se que na maioria dos casos a composição do almoço e do café é modifi 

cada apenas na mí.6tuJta., isto é, no café ,usualmente tambem se fornece ar 

roz e feijão, mas substitui-se a carne por um ovo frito . 

Um outro ponto abordado, referiu-se aos serviços ante 

riores e ao atual e, em que medida hã maior ou menor receptividade com 

relação ao rami . Dentre as respostas , 13 (54,2%) disseram que o traba 

lho, no rami, e bom, apontando as razões seguintes : 

- "Ra.mi. ê bom po Jz.q ue. dá. mcú.6 cünheJ.Jr..o e. mai-6 mo v.ime.nto = 

a.o cünh e1.Jr..o" • 

-"t bom, poJz.que. e. um .6eJLv.iç.o pe.1.>a.do, pe.Jzigo-00, ma..6 te.m 

:tMbal..ho a.tê julho quando nã.o ge.a., 6a1..ha.ndo J.>ome.nte.= 

e.m a.go-Oto e. -O e-te.mb![.o". 

-"PJ[.e.6-úco a. .6a.c.a.Jzia. e. o J[.a.mt, po![.que. dá. mai-6 cünhe1.Jr..o". 

-"PJ[.e.óL'io o ![.a.mi. po![.que. há ma..io![. J[.e.ncüme.nto do que. e.m 

o u:tM.6 .ta. vo UJ[.a.-6 " • 

-"SeJLv.iç.o bom poJz.que. ê '-0e.guM' , há. mcú-0 J.>eJLv.iç.o, pa.ga.m 

mcú-0, ma..6 :tMbal..ha.-J.>e. ma.i-0 ta.mbêm". 

Dos que não consideram otraba lho do rami uma boa opçao, 04 

(16,7%) emitiram opiniões como : 

-"t mai-6 cüfl-w, po![.que. a.ntu :tMbal..ha.va. c.om o ~o![.". 

- "P ![.e. óL'io :tMbai..hM na. e.nxa.da., po.i.6 o ![.a.mi. ê. um .6 eJL v.iç.o 

J[.uim". 

Os demais entrevistados acham que o serviço e o mesmo , 

tanto faz trabalhar no rami, ou no cafê, ou no cultivo de cereais; uns= 
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preferiam trabalhar em um centro industrial, mas, então as probabilidades 

de se conseguir um emprego que supra suas necessidades com a pequena ou 

nula especialização, são minimas . 

Indagados sobre o ganho no rami, e se este consegue su

prir as necessidades de sobrevivência, todos os entrevistados responderam 

afirmativamente, porque alguns possuem horta, criação de galinhas, porcos 

e plantam feijão, para a subsistência ; outros equilibram o orçamento fa

zendo muita economia, e hã casos em que outros membros da familia auxiliam 

na renda familiar . Hã preocupações com o ganho que não estã acompanhan

do a alta dos preços, e hã ate afirmações como :acho que ganho pouco, ma.6 

o 'ga.:to' não tem conc.Uçõei, de pa9a1t "1lti6, evidenciando-se uma subordina -

ção ao intennediãrios de serviços , que procura ter contínuos lucros, ou 

então ocorre esta defasagem entre o ganho do setor rural e o custo do se

tor urbano, por uma subordinação num nivel mais amplo do mundo rural ao = 

setor hegemônico ' que e o mundo urbano-industrial . 

No tocante ãs dificuldades encontradas no trabalho com= 

o rami, as mais citadas pelos entrevistados são quanto ã mãquina, e o tr! 

balho do b~edo~, e no tocante ãs condições climãticas (geadas, chuvas). 

Notou-se uma preocupação maior quanto ao trabalho do maqulneÁJl.o, na medi

da em que este e mais vulnerãvel a acidentes, alem do que e necessãrio = 

ter uma boa saüde, para suportar o pesado oficio de b~~ o JtaJn,(_ • 

As opiniões a seguir, melhor explicam os fatos 

-"Se o ma.qulneVr..o 60~ 61to..co, não aguenta". 

-"Quando tem de acontec~ acidente, não tem jcút.o, po.U, 

.&e a 6lb1to.. enM.&CaJt não tem "1lLi6 jeito". 

- "Ma.q ulneVr..o ê. peJLigM o e .6 o f!ti_do" . 

A pergunta final , referiu-se ã mãquina descorticadora= 

do rami; as opiniões são variadas, mas em sua maioria revelam a necessida 
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e de cuidados redobrados no seu uso : 

- "A CACO L ê. a me..iho.IL ; niio conhe.ç.o o utJr.o.6 .tipo.6". 

- "A máq ui.na de du c.o.IL.tic.a.IL, CRISTAL, ê. ada.pta.da., ma.ló 

{Jâc,U de tlla.balha.IL" • 

- "Se não tive.IL e.ui.da.do, Wdo.6 o.6 .tipo.6 de maquináJri.o.6 

.6ão pvúgo.60.6". 

-"A PERIQUITO ê. boa, ê. mcúo.IL, nã.o .6e.gWta. a. &i-b.ILa.. A má 

quina CACOL mo.ILde a &i-b.1La. e &i-c.a. du1ta.". 

-"E pvúgo.6a., wda..6 .tem pvúgo, mumo a aut.omá.tic.a., po.IL 

que e.la .6Ô nã.o puxa; o pvúgo u.tã. na limpeza ". 

Os aspectos visualizados nesta pesquisa pennitem apre -

sentar as fonnas de atuação do proprietãrio, do procenteiro, do arrendatã 

rio e do assalariado temporãrio . São categorias que ainda subsistem, e 

no caso do porcenteiro hã uma variação dos tipos de contratos feitos, que 

resultam de negociações feitas ao longo do tempo, desde a época em que = 

provavelmente foi maquineitw, ate alcançar a posição de meeiro . 

t importante notar que se faz o cultivo de outros pro

dutos, seja para a subsistência da família, seja para fins comerciais,co

mo por exemplo o milho e o café . Quanto ao café, mostra-se como a cult_!! 

ra que permite o trabalho no campo durante o ano todo, desde que associa

do ao rami . 

No que se refere ao pagamento devido ao trabalhador as

salariado, duas modalidades são as mais utilizadas : a. .6ec.o e Uv.ILe . A 

maioria dos que têm o fornecimento da alimentação por parte do empregador 

e constituída de peõu, trabalhadores itinerantes que se dirigem de pr~ 

priedade em propriedade em busca de trabalho . Para estes e fornecido = 

ainda um local para donnir, quase sempre em tulhas, paiõis Os demais re 

sidem prõximos aos locais de trabalho, deslocando-se diariamente, a pe . 
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Um outro aspecto a ser referenciado é o que diz respei

to ã mãquina descorticadora e as pessoas que trabalham nela, direta ou 

indiretamente • via de regra , a atividade é executada com a conjunção de 

esforços do cortador, do carregador , do maquineiro, do fibreiro, do baga 

ceiro, e estes devem trabalhar hannoniosamente , para poderem alcançar = 

uma boa produtividade Reside talvez neste aspecto, o go~:ta.Jr. do traba -

lho no rami , uma vez que hâ a socialização maior da atividade, pois, hâ 

dependências reciprocas . No entanto, dentre as vãrias funções existen -

tes no beneficiamento da fibra, o papel do maquineiro é sem duvida o mais 

vulnerãvel, pois alem do desgaste físico, hã o risco de mutilação, quando 

ocorrem os acidentes . Sabem os entrevistados , pequenos ramicultores,da 

existência de mãquinas automãticas de descorticar, mas também têm o conhe 

cimento de que o preço e elevado, assim como as fibras beneficiadas nao 

são ainda de boa qualidade , e são viãveis apenas para grandes plantações 

de rami . 

Por outro lado, esta viabilização trarã consequências = 

de ordem social, gerando desemprego em massa, enquanto que a utilização= 

da descorticadeira manual apesar de oferecer mais oportunidades de empre

go, também ocasiona acidentes, mutilando os trabalhadores do rami . 

Apesar da existência de aspectos desfavorãveis, o rami= 

ainda continua sendo uma cultura que não decepciona os que a ela se dedi

cam de fato . Embora esta cultura seja exigente na etapa do beneficiamen

to, alegam os ramicultores que esta lhes traz rendimentos, e hã a circula 

ção do capital, logo em seguida aos cortes, que chegam a alcançar o nume

ro de cinco confonne o ano, em que o inverno for mais brando • 
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6. e o N e L u s o E s 

A produção deste trabalho envolveu basicamente a probl,! 

mãtica ligada ãs transformações no quadro agrãrio, em função da gradativa 

significância que tomava a agricultura no sistema de economia capitalista 

brasileiro • Foram então objeto de estudo as relações têcnicas de produ

ção e transformação e as relações de trabalho na cultura do rami, locali

zada no município de Londrina • 

Os objetivos da pesquisa obedecem a esta linha de pens_! 

menta , na medida em que se buscou as causas primeiras da atual situação= 

vivida pelos pequenos produtores, procurando desta fonna responder aos 

questionamentos feitos quando do início dos trabalhos • As questões lig! 

das ao mundo agrãrio, a luta dos trabalhadores rurais volantes ou bô.ia6-

6Jú,a.6, a coexistência de fonnas a~cã.lca.óde produção no campo, com a agri

cultura empresarial, a subordinação do campo ao capital industrial-urba -

no, foram objeto de reflexão, e posterionnente procurou-se a vinculação = 

com os dados do levantamento empírico realizado • 

Num nível mais especifico , isto ê, quando se enfocou = 

osprodutores rurais de rami, foram identificadas as formas de atuação das 

indüstrias de processamento . As empresas que beneficiam a fibra procu -

ram obter uma maêtria-prima de boa qualidade - que se preste inclusive pa 

ra a elaboração de fios para exportação -, e , para tanto acionam os meca 
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nismos para se conseguir os resultados desejados • Trata-se então de in

centivar pesquisas para a melhoria da qualidade e da produtividade, para 

a criação de novas variedades, alem da pesquisa de adubação e aperfeiçoa 

menta da mãquina desfibradeira de rami, em trabalho conjunto com institui 

çoes governamentais de pesquisa do setor . 

Uma outra fonna de obtenção de fibras de qualidade su

perior ê realizada mediante as visitas periÕdicas de têcnicos da empresa 

nas lavouras de rami, com dois objetivos principais : prestar assistên -

eia têcnica aos ramicultores, verificando as condições da mãquina desco_!: 

ticadora , regulando-a se necessãrio, demonstrando a melhor maneira de 

se obter fibras 'mais longas e mais limpas' e também para que se tenha= 

uma estimativa da safra Na ocasião são feitos comentãrios acerca dos 

preços da fibra , procurando levar os produtores a entregar a produção = 

na sua empresa . Não hã, como em outros tipos de cultura destinada ã in

dustria,-como no caso dos citros e do tomate -, o estabelecimento de um 

contrato fonnal de fornecimento da produção . 

Evidenciou-se a subordinação ao capital urbano-indus -

trial, principalmente junto aos pequenos produtores, na medida em que são 

vulnerãveis aos p~eço~ do cü.o., e ainda dependem , em grande parte de fi

nanciamentos para custeio da safra, tanto dos estabelecimentos de credi

to, quanto das empresas beneficiadoras, as quais fazem pequenos empresti 

mos, a curto prazo, vinculando o seu ressarcimento ã entrega da fibra 

Os grandes produtores de rami fazem parte de um compl~ 

xo agroindustrial, fornecendo a matéria-prima para o grupo a que perten

cem. Neste caso, alem de se inserir no setor urbano-industrial, usu

fruem dos benefícios da verticalização, e naturalmente os resultados da 

acumulação de capital são visíveis, somente que ainda se atrelam ao de

sempenho no mercado internacional, o qual dificulta frequentemente a en

trada de concorrentes, principalmente ãqueles do Terceiro Mundo . 
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Uma outra preocupação referiu-se ã verificação dos re 

flexos da implantação de unidades agroindustriais nas relações de traba

lho rural. De llDél fonna geral, os estudos realizados com relação ao pro 

blema têm demonstrado que a transferência da produção do setor agricola= 

(que e pulverizada) para o setor industrial - constituído na maioria dos 

casos em oligopsônios (que são altamente concentrados) - , detennina llll 

controle, uma subordinação e t.ana manipulação do capital industrial so

bre o campo, deixando de ter uma dinâmica prõpria . No caso do rami, em 

que a produção total ê remetida ã industria, estes aspectos são atenuêllos 

em face da ocorrência de alguns fatos, como a concorrência dos fios sin

téticos e a diminuição da ãrea plantada . 

Lembre-se que em 1960, o Paranã contava com 6.050 hecta 

res de ãrea plantada, alcançando o pico em 1970 com 19.965 hectares, para 

em 1984 contar com apenas 4.200 hectares de rami • Estes nümeros demons

tram que nos períodos de grande demanda do rami, tambêm proliferaram as 

empresas de beneficiamento e compra da fibra , e hoje subsistem apenas 

três no município de londrina • Dada a redução da ãrea de cultivo, a ten 

dência e de que os preços melhorem consideravelmente para o produtor, na 

medida em que estes favorecem t.ana matéria-prima que estã escasseando no 

mercado . 

Segundo informações de técnicos da Secretaria de Agri -

cultura do Estado do Paranã, houve algumas tentativas de se incentivar o 

cultivo, por parte das empresas processadoras, inclusive propondo uma 

reunião com os produtores para discutirem sobre o assunto, porém atê mes

mo esta não se reaHzou, motivados talvez por razões ligadas ã falta de 

interesse por parte dos ramicultores ou cautela por parte das empresas • 

Analisou-se tambêm as ligações entre a implantação das 

industri'as de beneficiamento do rami, a estrutura fundiãria e as relações 
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de trabalho rural-urbano . ... Neste particular, ressalte-se que no mun1c1-

pio de Londrina, apenas uma empresa cultiva totalmente para seu consumo, 

e as demais adquirem a fibra de pequenos produtores • Assim sendo, pro~ 

liferam as pequenas culturas de rami no municipio, as quais se mostram = 

viãveis, alem do que utilizam mão-de-obra familiar e trabalhadores assa

lariados no descorticamento . 

No tocante is relações de trabalho, observou-se que a 

utilização de maõ-de-obra intensiva , soma-se também uma maior circula -

ção de capital, na medida em que i cada corte de rami, consegue-se ven 

der a fibra descorticada e assim estarã sempre com algum valor monetãrio 

disponível • 

Note-se também que os empregos no rami, principalmente 

nas _funções melhor remuneradas (maquineiro, bagaceiro} e mais especiali

zadas têm tido alguma dificuldade na contratação . A justificativa dada 

e que poucos são atraídos para um trabalho que exige grande esforço físj_ 

co, agiHdade e cuidado, o que evidentemente não e compensado pela remu

neração recebi"da . Neste caso, dois tipos de alternativas surgem : a 

primeira, refere-se i remuneração diferenciada, o que jã ocorre em gran

de parte das pequenas propriedades percorridas, e a segunda, diz respej_ 

to ao papel exercido pela tecnologia ' isto e, a busca de um maquinãrio 

descorticador que tenha um bom rendimento, nao seja perigoso para o ope

rador e que produza uma fibra de qualidade superior . 

Os pressupostos contidos na elaboração do projeto de 

pesquisa foram corroborados em sua maioria, como se verificou em itens = 

anteriores. o que e necessãrio colocar ' e que ' sem duvida ' uma fibra 

de boa qualidade tem aumentada sua capacidade de barganha, o que somada 

i relativa escassez no mercado de fibras naturais possibilitaria ao ra

micultor ter condições mais adequadas para sua subsistência e consequen

temente, os trabalhadores assalariados teriam chances de conseguir melh.2_ 
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rias, desde que houvesse ll1I consenso entre as partes interessadas 

Quando da realização do levantamento emp1rico, foram= 

discutidos com os ramicultores os aspectos relativos aos resultados aufe 

ridos com o rami . As opiniões emitidas refletiam as experiências vivi

das pelo produtor, que se mostram positivas quando diz :"( ••• ) hoje e.6-

tá. me.lho.Ir.; no úr1.cio o IUlmi. ajudou ba.6t:a.n;te, po.i6 de cbtc.o al.queiJr.u em 

1953, po.6.6UO hoje 500 ai.qu.e.Vr.u adqu.Vúdo.6 abtavú do :tJta.bai.ho d.o Jtami." • 

Outros consideraram a situação equilibrada , visto que "( ••• ) o.6 6(.i.ho.6 = 

utão Clr.e.6c.endo, ma.6 c.a.6am logo, o que .6e ganhou .6e ga.6.ta, qUa.6e não .60-

b1tando paJUl. gU/lJUÚVt ; c.o,,.,Mu apena.6 uma. 'da:t.a' em Londlr..i.na". Note-se = 
que esta situação não se deve apenas ao tipo de atividade hoje exercida , 

mas sim ê reflexo de lltla situação conjuntural da economia, que ê conheci

da pelo entrevistado, no momento em que hã referências ao custo de vi

da de hoje e de anos passados, ã desvalorização diãria da moeda . Um ou

tro ponto abordado referiu-se ao trabalhador assalariado, com a certeza = 

de que no geJta!, o.6 emp1tegado.6 ut.ão em .6..Ü:uação pi.oJt do que em ou:tlw.6= 

tempo.6", afinnação que define a espoliação de que ê alvo esta camada da 

população que sobrevive apenas com a venda de sua força de trabalho . 

Conclui-se portanto que. assim como ocorre com as demais 

1 1tlllllti~ ltlllll ~ ll ltil·: . l:tl·: 11111111 11 :d11111l:ll1, :t 1:tll:t 1lt• :t1Jil1Jt. U lutllàlt~. Us 

l.llru~. <fU•~ aludo cxlycm mau ele· ulU"a lrilcu:.lva, u r·aml c..uriht!c..~u lllOllltmlo~"' 

ãureos e de estagnação, notadamente atrelados ao movimento do capital ur

bano industrial, que manipula principalmente os pequenos produtores der!_ 

mi • 

Nllll outro enfoque, ligado ãs relações de trabalho, veri

ficou-se a existência de inúmeros porcenteiros ou meeiros, os quais ainda= 

subsistem , porque ê sem duvida a fonna da exploração do sobretrabalho fa

miliar . A existência de uma mão-de-obra que complementa o grupo familiar, 

representado pelos peõu ou bÕia.6-611Á.OÁ , ou a.6.6a.laJrÁ..a..do.6 tempoJr.âJi,i.04 ,evj_ 
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dencia a capacidade de absorção de grande numero de empregados neste ti

po de atividade . 

t ainda necessãrio que se retome a questão da subordin! 

çao do campo ao capital industrial, o qual opera quase sempre em condições 

de menor risco do que o campo, que alêm das condições climato-edãficas têm 

de se precaver com os preços dos produtos, a remuneração dos empregados,os 

problemas sociais decorrentes da mã remuneração e que, no entanto, cumpre= 

o papel de sustentãculo do setor produtivo do Estado , que e, predominant! 

mente voltado para o setor agrãrio . 
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