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SOBRE A POBREZA DO NORDESTE
(OU MELHOR1 DA GRANDE MAIORIA DOS NORDESTINOS)

Inaiá Maria Moreira
adya Araujo

Trabalho

Apresentado

tão Regional"~
.

..

na Reunião

Friburgo

de Carvalho

Castro

do Grupo de Trabalho

20 a 22 de outubro

de 1982 .

liA

Ques-

SOBRE A POBREZA DO NORDESTE
(OU MELHOR~ DA GRANDE MAIORIA DOS NORDESTINOS)

Inaiá Maria Moreira de Carvalho*
Nadya Araujo Castro*

A precariedade das condições de trabalho e

de

subsistência da grande m~ioria da população do Nordeste

cons

titui uma das suas D2rcas básicas e representa~ a nosso

ver,

o problema
da região.

~is ~plamente

identificado como

característico

_~~is=-recisaD.ente,
a pobreza das massas nordes
tinas~ perce- i ~ ~ tant

te p

pela opinião pública,

notada

mente a pr _ -siTv das sêcas, tem sido também reconhecida

por

agências i.ter~a icn~is, órgãos e discursos oficiais, docume~
tos de ass ~~ções de classe e ~or numerosos estudos e pesqui
sas realiza-~s _êS últimas dÉcadas. Ilustrada por
diversos
indicadores, ess~ obreza geralmente é atribuida ao
atraso ecc_~~c~ que persistiria no Nordeste, com a
Cla, ou

relativo
permanên

gr- ~~ento~ das chamadas disparidades regionais

desenvolv~a~~~} e a certos traços particulares e
veis à regiê.:::..

de

desfavorá

Enfatizando a má qualidade e a escassez

dos

seus rec ~sos naturais (solo, água, minérios; fontes de ener
gia), as rises climáticas que a atingem e o processo históri
co que .ende

a concentrar a atividade econômica e a renda no

Centro-Sul, estas proposições consideram que as

transforma

ções indispensáveis para que a economia nordestina pudesse~
porcionar melhores condições de vida à sua população não
te
riam se processado com a intensidade e a rapidez necessárias.
Assim, o Nordeste teria permanecido

dependen

te de uma agricultura tradicional e de baixa
produtividade,
caracterizada pela ampla magnitude do seu setor de subsistên
cia e pela vulnerabilidade a estiagens de consequências cata~
tróficas, particularmente frequentes nos Últimosanos,ao que se

* Do

Departamento de Sociologia e do Centro de Recursos
nos da Universidade Federal da Bahia.

Huma

2

aliam os efeitos

de uma industrialização

de criar os empregos

reduzida

e

incapaz

à &bsorção de uma

necessários

numerosa

força de trabalho.

Alguns
persiskência

consideram,

desse quadro estaria

cas (ou a certas
to nacional
adversos

autores

"distorsões")

e regional.

relacionada

sentido,

menos desenvolvidas

objetivo

de redução

disparidades

escassez

de recursos
Critica~

do GTDN, muitas
factibilidade;

o não atendimento

~_arga~

dor dos projetos
dência

o car~ter

i d str~ais;

frente ao Centro-S

cela dos incentiv

certas políticas
regional

são também

empreg~
depe~

de ampliação

dos

or

da SUDENE.

fundiária

e/ou

e resultados

de

desenvolvimento

por Qutros autores

cuja reversão

os para a modernização
mia do Nordeste.

promovendo,

como

da pobreza

fato

rural

uma melhoria

significativa

e

caleidosc6pio

conservadoras~

que enfatiza

za e a inadministrabilidade

de

econo
emprego

de

renda~
geral

marcadas

existência.

pelo

governamentais

do imponderável,

da

seu
e

po~

nature

até uma vasta

e (até mesmo)

de origem predominante

a

de proposlçoes,

a adversidade

séria; bem intencionada

intelectu21,

da

do

dos níveis

das suas condições

frente às políticas

de um discurso

necessarl

pelo menos os meios necessários

desde posições

frequentemente

o incremento

de co~

de todos e a felicidade

Neste verdadeiro

apologético

seriam

mais vigoroso

e a elevaç~o

senão o bem-estar
nordestina,

a~plo conjunto

ou controle

Isto propiciaria

da população

abrigam-se

~

ou crescimento

nos setores mais dinâ~icos

produção

e

ao menos em termos absolutos.

dições negativas,

ta-vozes

globais

político

voltados- para o

destacados

Nor

o desvio de grande par

principalmente

Em suma, é registrado

carater

na

a sua marcada

entre os obje~ivos

ou mesmo,

traduzível

e pouco

da concentração

e programas

res de manutenção,
urbana,

~ssinalando

regional,

da defasagen

ao

a sua coerência

co~centr&do

:: denunciam

A permanência

poli

atribuida

25 recomendações

s fiscais e o esvaziamento

gaos de desenvolvinento

os efeitos

regionais,

d.iscut i.r , sequer,

S8_:

efeitos

p ma o de senvo Lv.ime n t o do

alocados

vezes

os

de certas

além da baixa prioridade

deste.

a

de desenvolvime~

ticas macro-econômicas)
C3S

que

às característi

das políticas

A?o::l.tam;
nesse

sobre as regiões

inclusive,

porém não

e

crítica
neces

3

sariamente

acadêmica.

Uma breve retomada
explicação

que configuram

sições revelaria,
ticos oficiais,
Ministros
sociais

especialmente

do Interior.

na questão

da região,

reconhecidas

as raizes

buscariam

o panorama

Assis,
da 25- .e

como o centro

da
dos

polí
ou

problemas

atraso

superar,

econômi
mas,

prl~

ecológicas
do

poder

que lhe são consequentes
prevalecente.

no seu conhecido

..
Medlcl

de

estas po

República

dos esforços

sócio-econômico

lao Extraordinária

SUJE~~, o General

dentre

das secas ou das condições

para superar as adversidades

odif~car

elementos

pronunciamentos

no seu relativo

do governo

cipalwente,

os

de Presidentes

Para estes,

estariam

co, que as políticas

e

as mais expressivas

num dos extremos~

do Nordeste

p-bl~co

dos diferentes

discurso

do Conselho

por

.-

ocaSlao
da

Deliberativo

dec 1arava: 1

lIVim ver e vi.
Vi o Nordeste de dentro,
dos
sertões secos de Crateus e dos Currais
Novos.
Vi a paisagem árida, as plantações
perdidas,
os lugarejos mortos.
Vi a poeira, o sol, o ca
lor, a inclemência dos homens e do tempo, a de
solação.
Vi o homem.
Falei a esse flagelado~
Vi seus farrapos, apertei a sua mão,
vi o que
comia, perguntei pelos seus, por sua terra, seu
trabalho, seu patrão ( ... ), Vi como os homens
se vinculam à terra, vinculados aos seus
do
nos.
Vi essa pobre lavoura de sustento,
sem
água, sem técnica, sem adubo, sem produtivida
de, desenganada de dar o esperado fruto. E pior
que isso, vi a angústia dos meses que ainda vi
rão sem chuva". (MINISTÉRIO DO INTERIOR -SUDENE-;
1970)

•

-ao

-

O efeito do imponderável

que e caracterizada

dinamismo,

(ao menos

pelo arcaismo,
de alguns

ta visão, por concluir
1-

- a seca - numa

atraso ou

dos seus setores)

como necessária

regi

insuficiente
termina,

a reorientação

nes

das pr-ío :

.Nao pretendemos, neste trabalho, reallzar
um inventario
ana
lítico e exaustivo deste amplo espectro de
pronunciamentos
e estudos sobre o Nordeste, o que~ aliás, já tem sido
feito
por alguns pesquisadores
(ver, por exemnlo, JATOBÁ, 1979). A
omissão de outros estudos e autores, portanto, não significa
que deixamos de reconhecer a sua relevância para e presente
discussão; selecionamos, apenas, aqueles que ilustrassem
me
lhor as colocações apresentadas, com ênfase nos pronunciamen
tos oficiais porque eles representam a versão meio difundida
junto à população.
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ridades
Medici

para o seu desenvolviment03
nos grandes

destina,

projetos-impacto

os quais marcaram

Já o General
improviso,

General

de intervenção

do Estado

Geisel,

em um pronunciamento
em agosto

compartilhava

de 1976,

com outras

de recursos,

se desenvolver

em condições

de
depois

regiões,

mesmo com o país como um todo) uma série de problemas
às áreas que procuram

nor

no início dos anos setenta.

feito também na SUDENEs

de frisar que o Nordeste

pelo

para a agro-pecuária

a postura

em prol da sua modernização

"

traduzidas

e

comuns

de escassez

dizia que:
"Ha s o Nordeste se caracteriza por um outro pro
blema mais grave e mais sério; que é o proble
ffi2d2 seca, que merece de todos nós atenção ex
traordinariamente
especial".
(GEISEL,
1976-;p. 199-200).
Em uma outra ocasião,

cais da Paraíba

e do Rio Grande

recebendo

do Norte,

líderes

sindi

ele reafirmava:

"Vi quanto este povo que lá habita é tenaz, co
mo ele luta, como enfrenta as condições
desfa
voráveis da natureza (... ) Sei o que esses fe
nômenos de clima representam para a população
que ali vive.
É urna população numerosa.
Ali
está um terço do Brasil, embora em área
muito
menor, embora em terras não muito férteis.
Te
mos feito o que é possível com recursos da UnI
ão, através da SUDENE, do FINOR, dos programas
do PROTERRA, do PIN e Polonordeste e agora com
o Projeto Sertanejo, que estamos iniciando, no
sentido de diminuir as agruras em que essa
po
pulação vive e colocá-la numa posição de melhor
equilíbrio com o restante do país".
(GEISEL,
1977, p. 237-238)

Em documento
dreazza,

Ministro

malS recente,

do Interior,

revelava

o Coronel

Mario An

que:

li A
preocupação básica em relação ao
Nordeste'
vol ta-se para a execução de um programa de ação
ágil e prioritário que possa produzir
resulta
dos a curto e médio prazo, com vistas à gradã
tiva superação do hiato econômico e social sue
separa aquela Região das demais áreas do Pai.s",
(MINIST~RIO DO INTERIOR, 1981, p. 4)

O discurso
imagem da existência

oficial

da pobreza

parece,

assim,

como um fenômeno

configurar
nao

a

apenas

desigualmente

distribuido

parafraseando

o General

carência,

tipificando

desigualdades

em âmbito nacional~
Figueiredo,

enquanto

antepÕe,

ilhas de opulência

de forma irretorquível

sociais

mas que

atributos

e

de

a compreensão dB

de regiões

geográfi-

cas. Senão, vejamos:
•

"Não se passa um dia em minha vida, sem que eu
reflita sobre nossos deveres~ como
cidadãos,
em face das regiões mais pobres do nOS30 País...
A unidade naciona15 herdada dos nossos antepas
sados, não se expressará em ilhas de prosperl
dade~ separadas pela grande carência que ainda
persiste, apesar de todos os esforços dos
úl
timos 15 anos.
Somos um só povo.
E o Brasil
haverá de ser todo ele próspero e feliz". (FIGUEI
REDO, 1979)

-

Se a pobreza
a prosperidade

social anda de braços

ção da produtividade,
este é o desafio

típicas

Assim~
nordestL~a7

terem ocorrido

de regloes

com a expansão

da modernização

para a intervenção

te, ao menos à luz dessa

economia

e um atributo

carentes~
e

eleva

capitalista.

governamental

no

E

Nordes

interpretação.

os mais baixos
que reconhece

nos últimos

índices

de desempenho

o Ministro

da

Mario Andreazza

anos.

-

- seJa
.
se devem as secas, embora nao
a
única causa determinante do fraco
desempenho
da produção agro-pecuária do Nordeste.
Outros
fatores, como técnicas arcaicas de
produção,
inadequações da estrutura fundiária, dificulda
des de acesso ao crédito, deficiências
da in
fra-estrutura de apoio à produção, compõem
um
conjunto de circunstancias que condicionam
a
baixa produtividade da agricultura regional. E
as secas, na região semi-árida~ vem
acrescen
tar a tudo isso elemento de perturbação e
de
sorganização da estrutura produtiva".
(MINIS
T~RIO DO INTERIOR, 19815 p. 14)
n( •••

)

A responsabilidade
cas ecológicas
problemas

da região

das análises
o influxo

(em geral)

e às secas

adquire

técnicas,

às

característi

(em particular)

um estatuto

produzidas

das necessidades

atribuida

diferente

sobre os

em

muitas

direta o~ indiretamente

e decisões

da política

sob

econômica

governamental.

Sem descartar
JO movimento

é considerado~

aqueles

fatores

em sua origem,

imponderáveis

autônomo

com

c~
rela

em que atuam, alguns autores buscam captu

çao ao sistema econômico
rar as suas manifestações
organização

da produção

das relações

e consequências
nas áreas onde

inter~regionais

cas governamentais

frente às formas de
incidem,

e ao caráter

à

natureza

das próprias

políti

que se voltam para o desenvolvimento

da re

.-

glao.

Através
tra-se nas franjas
te menos apologético
tais

(de co j

complexo

desse segundo tipo de abordagem,

iniciais

de um discurso

com relação

pen~

caracteristicamen

às providências

rtur-a
, .í.nc Lu si. -e) e, consequentemente,

governamen
bem mais

que as f or- as de i.nte:'pretação o f i.ciaL que buscam

feitos político

ideológicos
~xe

.ais inediatos

e

junto à população.

i::ica do:

"( ... ) as razões do subdesenvolvimento
do Nor
deste são r-eLa t í.vamerrt e fáceis de detectar.(...
J
~D primeiro
_ gar, o Nordeste é relativamente
pobre de rec'rsos naturais, quando confrontado
co. o tras regiõEs do país.( ... ) Em
segundo
_ gar, as grandes
oportuniàades históricas de
dese~volvÍE.ento do Brcsil nos últimos
50 anos
( ... ) tiveram seus resultados
concentrados no
Centro-Sul, em parte ~orqu2 a melhor
dotação
e recursos naturais dessa Região já havia
aí
criado uma infra-estrutura agrícola,
industri
aI e de serviços razoavelmente capacitada para
aproveitar essas oportunidades de crescimento.
Uma vez iniciado o intsnso processo de
indus
trialização do Centro-Sul,
particularmente
em
são Paulos a tendência normal era a do agrava
mento das disparidades econômicas
inter-regio
nais. ( ... ) Em terceiro lugar, a política go
vernamental que deveria ter funcionado como um
fator de compensação ou correção desses
dese
quilíbrios, na realidade operou durante
muito
tempo corno mais um elemento de reforço
dessas
desigualdades".
(HOLANDA, 1981s pp. 13-15)

..
!

Sendo este o diagnósticos
no que concerne
assentada

aos problemas

sobre as mesmas

do emprego

a terapia,

ao

e da pobreza,

menos
estará

bases de interpretação:

) o problema do emprego não poderá ter so
lução
particularmente
no Nordeste ~ a não ser
através de um processo de desenvolvimento
ace
lerado que, a longo prazo, permita não
apenas
absorver os novos contingentes OLe são incorpo
rados à força de trabalho regio~al, como elimI
nar progressivamente
todo o desempregoexistente.
E por isso precisamos mobilizar ainda mais
re
11( •••
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cursos financeiros
capacidade empresarial
e
imaginação criadora para acelerar o desenvolvi
mento regional, contribuindo assim para o nos
so objetivo básico de democratização
de oportu
nidades de progresso econômico e avanço social
para todos os brasileiros".
(HOLANDA,1979,
p.
247-248.
j

Assim,
tência

da pobreza

senvolvimento

se a explicação

no Nordeste

oficial

para a

está na insuficiência

e nas dificuldades

de superar as

persi~
do seu de

disparidades

regionais,

inclusive pela influência das condições ecológicas
2
desfavoráveis , para uma outra vertente significativa de ana
lise, que aqui denominamos

piração,

as vias de explicação

têm cursos

que podericm

mente quando
região,

e as propostas

de

sobre a pobreza

ins

intervenção

permeiam

ser i_c: idos nesta vertente~

analisam

tendem

cupações

à falta de melhor

similares.

Proposições
mentos

de técnica,

os indicadores

a manifestcr

com as vias da s c

das condições

ioplícita
S'

os

docu

que

notada

sociais

ou explicitamente

da

pre~

peraçao.

"O esque ;> ce referência utilizado neste segun
do est do ( ...) b seia-se na idéia de que
o
crescimento eco_ômico do Nordeste deve ser sem
pre acompanhado do desenvolvimento
social, pro
piciando portanto melhores condições de
vida
(especialmente quanto a emprego, educação, saú
de, saneamento e habitação) a todas as classes
sociais, mormente às de renda mais baixa". (RE
BOUÇAS et alii, 1979, p. 190).

Mas, como se observa,
população

..

nando-as

nordestina

são discutidas

àquela questão

as condições
relacionando-as

que verdadeiramente

ção da ampla maioria

desses analistas,

expansão

regional

da economia

e do hiato entre o Nordeste
para a avaliação

da referida

"( ... ) apesar

de vida

e subordi

concentra

a

aten

ou seja, c dinâmica

e a manutenção

e o Centro

da

de

das disparidades

Sul, elemento

de juizo

expansão.

de positiva

a resposta da Região
esta não tem sido su
ficiente para a solução de vários
problemas
conômicos e sociais objeto de preocupação
nos

à política governamental~

e

2Em um curioso retrocesso quanto à visão dos seus problemas,
o Nordeste voltou a ser considerado como liaregião das
se
·cas".

8

programas recentes.
De fato, a redução cas dis
paridades de renda entre o Nordeste e o resto
do país e a melhoria de vida da população
re
gional têm sido objetivos declarados nos últl
mos planos do governo.
Nota-se também
com bã
se em dados disponíveis, que as metas de dimI
nuição da pobreza~ do desemprego e subemprego~
bem como de melhoria na distribuição de renda,
as quais devem constituir prioridades em
pro
gramas regionais de desenvolvimento,
não
têm
sido atingidas no Nordeste". (Idem, p. 191)

Acrescenta,

ainda, o texto que:

"O agravamento da posição absoluta e relativa
da Região quanto a alguns indicadores
resulta
da conjugação de vários fatores.
Em primeiro
lugar, a pobreza relativa de recursos naturais
do Nordeste e a evolução adversa de
mercados
externos de produtos primários não têm sido his
toricamente favoráveis ã economia regional. Em
segundo lugar~ as forças de mercado têm
forta
lecido os mecanismos normais depolarização das
atividades econômicas do Centro-Sul.
Finalmen
te, conforme já se comentou antes,
políticas
governamentais de âmbito nacional têm
atuado
no sentido de neutralizar grande parte dos
e
feitos que políticas regionais têm
provocado
em prol do Nordeste". (Idem, ibidem)

Assim,
breza ao atraso
regionais,

a colocação

como o caminho

aparecem

subsista

a atribuição

e à persistência

econômico

e se reproduza

desenvolvimento
colocações

conquanto

de manelra

das

da

p~

disparidades

mais generalizada

para a sua superaçao,
caracteristicamente

ao
essas

mais

com

plexa.
O tratamento
de maneira
Departamento

da questão

similar no discurso
Econômico

em aprêço

do empresariado.

da Confederação

Nacional

se manifesta
Conforme
da

o

IndÚstria,

"( ... ) são patentes o crescimento das dispari
dades e o empobrecimento regional, reflexos do
difícil momento por que passa o País,
aliado,
na região, à incidência de mais uma grande se
ca promotora de programas de emergência e
li
beração de recursos que, em outras
ocasiões,
estariam melhor alocados no esforço
dirigido
do desenvolvirr.ento regional. (CONFEDERAÇÃO
NA
CIONAL DA INDOSTRIA, 1981).

w

Ou, ainda, na formulação
do Ceará:

do Presidente

do Centro

Industrial

9

IiOS pobres do Brasil não estão todos no Nordes
te; mas~ o Nordeste é a maior concentração
es
paci.a.lde miséria do pais9 justificando, plenã
mente ~ o titulo de maior I bolsão de misériaI do
mundo ocidental, de vez que sua população
se
situa em torno de 35 milhões de habitantes~(MA
CEDO~ 1981)

Reconhecendo

que a justifi.cativa desse fato nao

incapacidade

da região responder

vos que lhe são fornecidos,

aos

positivamente

ele considera

estaria

na

incenti

que

"não há outro caJ!l.inho
a trilhar senão
questi~
nar a própria concepção da política
adotada~
o volume de recursos alocados e averiguar
se,
de fato, as medidas anunciadas chegaram a ser
integralmente executadas no Nordeste", (Idem)

Ou, no dizer da entidade

máxima

do empresariado

industrial:

"A Confederação
Iacional da Indústria,
marcan
do sempre sua presença. nesta significativa
re
gião, não poderia deixar de~ mais uma vez~
ex
ternar sua preocupação e somar sua voz aos re
clamos que as entidades representativas da in
dústria, ali constituida.s, fazem no sentido de
sanar distorsões resultantes do planejamento e
das polít1cas SOC1a1S, econom1cas e flnancelras
centralizadas, cujas prioridades
nacionais
discriminam as areas mais carentes de
desenvolvimento". (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA
INDUS
TRIA, 1981; grifos nossos)
Parece transparecer,
pretação

que, sem descartar

ráveis das condições
to de bandeiras

mas que expressam
segmentos

os efeitos

ecológicas

apresentadas

agora., urna linha de inter
supostamente

adversas,

empunha

como reivindicações

muito claramente

impond~

um

conJu~

da região~

os interesses

de

alguns

sociais nela existentes .

..
A restauração
a revogaçao
a retirada
venientes

das retenções

dos recursos

destinadas

dos incentivos

setoriais

do imposto de renda);

cas de atração
de empresas

de capitais

estatais

al), a redefinição

ao PIN e ao

PROTERRA

com base em recursos

a efetivação

14/77 do CDE (voltada para promover

(através

do FINOR

da

e de

das

polít~

i~v€Btirnentos

à política de desconcentração

do papel do Banco do Nordeste,

'do a sua antiga condição

pr~

Resolução

a integração

estrangeiros

e

industri
restauran

de banco de desenvolvimento,

possu~

10

dor de uma fonte fixa e adequada
der competir

em condições

ciais; a revitalizaç~o
zaçao do orçamento

a retomada

de igualdade

Trata-se,

como assinalou

regionali

os pontos

o documento

de um esforço

dos instrumentos

regionais

comer

conside
para

nordestino,

da

poderiam

CNI

de atualização

deste desenvolvimento,

o que (deixam claro seus autores)
disparidades

a

p~

locais como de real importância

que deles se fez porta-voz,
de agilização

com os bancos

constituiram

do desenvolvimento

..

de modo a

da SUDENE e) finalmente~

da União~

rados pelos empresários

de recursos~

estar

e, por consequência~

e

feito

sanadas

as

o empobrecimento

do Nordeste.

A atualização
tos somente

serla factível,

te a ampliação
expresso

e a agilização
conforme

do pacto de poder,

como lia representaç~o

Esta compreensão
as variantes

à

destes

certos autores,

incorporando-lhe

dos interesses

ê suficientemente

instrumen

abrangente

median

o que

é

nordestinos",
para ter as su

direita;

liA importância polít~ca do Nordeste deve
ser
afirmada pelas suas lideranças~ na medida
em
que se consolida o papel moderador da regiao,
assegurando condiçoes de manutençao da estabi
lidade política do país.
Ou seja, ê o voto mo
derado da maioria do ·ordeste que viabiliza as
mudanças políticas pacíficas que o país
está
realizando".
(VELLOSO, 1981; grifos nossos)

sem excluir

do seu espectro

as interpretações

mais à

esque~

da, pelas quais,

e

"Para vir ao fundo do problema do Nordeste
se
rá necessário, além de uma mudança maior de es
cala nacional~ uma participação popular ativa:
reivindicante dos nordestinos (não do
Nordes
te, especial das 01igarquias)5 pois sem
essa
Earticipação um novo pacto social podera
se
estabelecer no pais, mas tornar-se
efetlvo
apenas na are a desenvolvida das metropoles
e
Estados industrials e nao na regiao periferica
e colonial.
Repetir-se-ia inteiramente o que
ocorreü-nõ processo democrático e até socialis
ta ocorrido nos grandes países
industriais:
sem reflexo positivo no mundo
semicolonial~
quando não à custa deste", (ALMEIDA, 1981; gri
fos nossos).
-

11

é o desafio da assim chamada Hlibertação política do
de" {ainda conforme
do crescimento

ALMEIDA~

nordestino

1981)5 condições

e consequente

Uma compreensão
versidades
estudos

regionais

de natureza

CAVALCANTI

et alli

similar

e das raízes

de

viabilidade

superação

da pobreza

pobreza.

das

transparece
acadêmica.

(1981~ p. 16) após reconhecerem
concluem

3

da

do significado

mais caracteristicamente

ções do espaço nordestino

Nordes

as

di
em

Assim~
propoE

que:

(00.) tem-se dentro do Brasil a convlvencia de
dois grandes sistemas regionais)
verdadeiros
países numa compar-açâo com -territórios- e populaçoes nacionais da América Latina.
Daí
por
que sobrav~~ razões para a afirmativa do Grupo
de Trabalho para o Desenvolvimento
Regional
(GTIT ), de que :eva a equívoco apresentar a e
conomia brasileira como um sistema ~nico, equi
valente a outras economias subdesenvolvidas
de
n:vel similar de renda per capita.!!(grifos nos
sos)

esta apreensão~
rem denunciar

os ecuí'ocos

mento do Nordeste5

e distorsões

imobilismo
específico

a

ão execução

da estr-tura
e adequado

das condições

agrária)

não tratam

proc~

desenvolvi

freguenteme!2
dos

projetos

do GTDN,

ou o
mais

de um modo

que levam à

sociais que denunciam

~

.

permanencla

e condenam,

u:..
a co:nprensão unitária
contraditórios

na busca de so_ ções aparentemente
específica

mais

global da proposta

os processos

te frente aos i. teresses

..

do recente

e a concentração

É que 't arnbern , no marco

nu.ca reaparece

seus autores

e~tre os quais aparece~

te o car~ter po co e pregador
industriais,

conquanto

de. produção

da região,

di ta

transcenden

das diversas

desconectadas

acadê

da

classes,
dinâmica

de mov í.nerrto dos rae smo s .

3Curiosa compreensão de "libertação po Li t i ca" ~ em que os nor
destinos são chamados a se organizarem na luta pela implanta
ção no Nordeste dos grandes complexos industriais,
(densos
de capital, competitivos, exportadores e capazes de
enfren
tar o mercado nacional), assegurando, pela via do seu
peso
político num novo pacto nacional de poder, a ampliação à re
gião dos benefícios econômicos e sociais dessas grandes
in
versões de porte e alcance nacionais. (ALMEIDA, ibidem)

"0 problema do Nordeste é:l ao meu ver,
eminen
temente político.
E a recupéração da nossa re
presentatividade
política terá que ser
encon
trada através da união entre as elites
técnT
cas e intelectuais e as lideranças políticas"~
(DUARTE~ 1977, p. 46)

mensao

.•

crítica

radicalmente

Perspectivas

como estas, embora assumam

uma di

e reformista

não nos parecem:! contudo,

distar

dos têrmos

tores de postura
ser observado,

mais conservadora.

uns e outros

se ela constituisse5
esquecendo

em que formulam

que confere

abordam

entre as classes

perde-se

so, o próprio

conceito

vaZla de significado,
ou até mesmo

a, por exempl05
ao Centro

ilusórias,

dominação

Sul, manutenção

mo as s as determinações

Assim~
19uns autores,

processo

histórico

contingentes

como assinala
nalização

a perspectiva

numa

Com is
abstração~

mais

apa

analisados

dependência

da pobreza

relativos

(co-

frente

sejam tomadas

co

(ou, como colocam

a emprego,

renda e con

longe de ser compreensível

tem que ser apreendido

mais amplo de reprodução
na esteira

no espaço nordestino.

do capital,

tratada.

dos fenômenos

do

da historici

que manifestações

o fenômeno

OLIVEIRA,

recente

mais fundamentais.

de trabalhadores,

tal monopolista

de expansão

das disparidades)5

os problemas

da região,

da região,

frações,

de são Paulo,

sociais do Nordeste),

to pobreza

como

e suas diversas

transforna-se

permitindo

pode

da pobreza

um atributo

problemática

de região

como

a~

contradit~

por completo

à

aqueles

o movimento

ao processo

dade, que subjaz e dá sentido

dições

a questão

fundamentalmente,

especificidade

capitalismo,

rentes,

Isto porque,

que, ao ser desconsiderado

rio das relações

o problema

como parte de um
dos

diferentes

da expansão

Expansão

que importa na integração

do capi

que

(1977, p. 67), um momento
capital

enqu~

reflete,
de

nacio-

do espaço

cional e na subsunção

do próprio

das diversas

às leis de reprodução

e às suas formas nacionalmente

na

regiões
mais avzn

çadas e dominantes.
Este é o contexto
as novas condições
trabalho

para o capital.

e de trabalho
exatamente,
tituem

de produção

e reprodução

Nele as precárias

da maior parte da população

da grande maioria

as manifestações

de pauperização

em que devem ser

relativa

entendidas

de uma força
condições

de vida

nordestina,

malS

da sua classe trabalhadora,

aparentes

de um processo

e absoluta

de

da classe

malS

con~
amplo

trabalhadora

13

brasileira,

tal como se expressa

das especificidades

da expansão

Conquanto
mente nevrálgico
••

relevante

no âmbito
capitalista

nos pareça

da presente

regional

a

no Nordeste.

ser este o ponto

discussão,

partir

é

não

teorica

o unico aspecto

a ser destacado .

Vírros anteriormenteque a compreensaoda pobreza

mo uma característica
entidades

abstratas

da região

por ser ignorada

ses que as caracteriza
te encontrada

n

co

recentes

- tinha a sua raíz muito

relativo
endações

itas evidências

do Nordeste.
apontadas

empíricas

or que vem passando

Nos marcos
es?aç

ec nômico

va se integra

nacionaIs

sa a ter lugar uma nítida

e dinamização

não se mostram

que atestam

formas de caráter

o

e

con

diagnó~

consistentes

as transformações

a região.

de homogeneização

pelo qual a sua estrutura

intensificação

especialmente

produti

do capital,

do rítmo de

pela significativa
naqueles

do

pa~

cresci

modernização
segmentos

e

urbano-industrial.

Reconhecido
rado crescimento

elas

frequenteme~

Entretanto,

de um processo

responsável

da produção,

de

desenvolvimento

a uma nova forma de crescimento

mento ec nômico,

nordestina-

a diferenciação

su osto in~uficiente

sequente atraso
tico e as rec

ou da população

co

regional

dez por GUIMARÃES

em inumeros

trabalhos,

está documentado

NETO E SOUZA

este

com especial

acele
niti

(1981, pp. 4-5) quando mostram

que:
lia) entre 1960 e 1978 a economia do Nordeste
sustentouurna 'taxa de crescimento,sem duvida
significativa,de 7% aO ano;

.

..•

b)

o produto interno do setor industrial rnaa.s
que quadruplicou no período 1960/78~
o
que significou uma expansão de 8,7% ao ano
nos 19 anos referidos~

c)

as atividades terciárias~ que compreendem
sobretudo o comércio de mercadorias,
o
sistema financeiro, a administração publi
cas os transportes, as comunicações,
nãõ
foram menos dinâmicas que o
secundário,
pois se expandiram a uma taxa anual
de
pouco mais de 8%, tendo quadruplicado sua
geração de renda no período.

Bem mais altas foram as taxas de
dos investimentos:

crescimento

14

investimento total realizado no Nordeste
entre 1965 e 1975, público e privado, cres
ceu a uma taxa média anual de 14%;

1.

O

quase o dobro dessa taxa de
crescimento,
ou seja, aproximadamente 25% ao ano
foi
constatado pela SUDENE para os investimen
tos no setor industrial nos referidos anos;

11.

iii. os investimentos do setor público
realiza
dos através da administração central,
au
tarquias, fundações e empresas públicas,en
tre 1960 e 1975~ durante portanto 15 anos:
sustentaram uma taxa anual de 12,8%, o que
significou que a. capacidade de investimen
to de sse s entidades aumentou em 6 vezes"...
Ressaltê.D.a_~Qa os autores
nificativa

expansao

crescimento

q e se expressa

da produç~o

e energia

en indicadores

(1.136%) o

de dólares

no início dos 2~OS sessenta

inclusive,

=es.o da exportação

Em o~~~

50% do produ~o

(250 milhões

média

~rê.balho recente,

até o início dos anos 70, a formação
alcançado

o

para 380, em 1970~

c e ê:t segunda metada

a comentar

como:

(1.156%) da rêde pavimenta

da federal

1.600, em 1978).

(Idem, p. 5) a. Slg

OLIVEIRA

e

chega,

60

da década de

teria

bruta de capital

i_~erno bruto do Nordeste,

"fa2anhê. .í.ns -1:'
ta mesmo para o Japão da Restau
raçao !eij~. rinanciada pelos incentivos
fis
cais, essa f c omaçâo de capital tomou a
formã
de in est i.z.er ::osde altíssimo coeficiente
de
capitalOz Ç~C5 com fortes componentes de avan
ço tecno_óg:'c~ eô ~elação ao parque industrial
preexistente'-. (OLIVEIRA. 1981, p . 21)
Assim5

este r~ocesso

lidade da organização
dialético

já bem descrito

ir para concentrar

.

•

da es~rutura

ros tradicionais,

que anterjormente

triais modernos,

normalmente

do Centro-Sul,

filiais

(1977), de

química

ou

como a metalurgica,

na

destru
e

gêne

indústria
indus

unidades

pro

internacional,
mecânica,

ma

e petroquímica.

contêm

do processú

ao capital,

de grandes

qu~

movimento

cedem lugar a complexos

Este movimento

trabalho

num

prevaleciam

de capital nacional

e a setores ditos dinâmicos,

cações na natureza

muda a

no bojo do qual estabelecimentos

5

do NordestE.

terial elétrico,

produtiva,

po~ aquele autor

de transformação

dutivas

de integração

importando

em si importantes

de subordinação
em transformar

da força

modifi
de

(uma vez malS,

15

nacionalizando)

as suas condições

mo, redefinindo~

de apropriação

assim; a natureza

consu

e de

do seu processo

de

repr~

dução.

Desse modo,
pobreza

de uma região

siderada),

igualmente

à

remissão

transformação

da economia

não se constitui

e das desigualdades

sociais,

gens e formas de expressão,
dução ampliada

que

vale dizer,

vivendo

um processo

de

marcada

nordestinas,

cujo

idílica eliminação

num movimento
a própria

de

suas caracterí~

mas na redefinição

companha

de um

(porque desprovido

e da sociedade
numa

da
con

da intensificação

inespecífico

estamos

do fenômeno

(porque abstratamente

através

sua natureza,

ticas e significado),

produto

inespecífica

que seria superado

desenvolvimento
qualquer

longe de tratar-se

da

pobreza

das suas

ccrstante

reprodução

de

orl
rcpro

ampliada

do

capital.

Utilizando
estudo realizado
um maior

dados do Censo Demográfico

pelo PlMES

salário mínim~

60% dos trabalhadores

(1977, p. 14) mostra

regional

nordestinos

76,5% até cento e cinquenta
12,3% deles não auferiam

lios (PNAD), constatou,

rarmos

urbana

q aisquer

Quadro

•

naquele

até cem

ano,

cruzeliDs,
cruzelros;

rendimentos.

acional

por Amostra

até um salário mínimo.

de domicílios

até dois salários mínimos,
deste, elevando-se

para

de

Domicí

em 1972, que cêrca de dois terços

recebia

o percentual

percebiam

que,

e 84,7% até duzentos

Já a pesquisa

população

de Cr$144,OO,

de 1970,

com rendimentos

este atingia

a 94% na área rural,

Se

consid~
monetários

84,4% na

região

conforme

documenta

I.

Quadro I
Porcentagem de domicílios com rendimentos monetários
de até 2 salários mínimos sobre o total
de domicílios em 1972
Região

Urbano

Total

I

Rural

\

Região
Região
Região
Região
Região
Região
FONTE:

I (RJ+GB)
11 (SP)
111 (Sul)

IV (MG+ES)
V (Nordeste)
VI (DF)

38,7
33,6
56,2
69,4
84,4
33,0

PNAD - 1972 - apud

36,6
28,5
41,9
57,2
72;1
31,8
PIMES

da

78,5
60,4
70,8
85,9
94,0
66,6

(1977, p. 134).

Nor
o

16

Situação

não muito diferente

pelos dados da PNAD de 1979~ quando
60% do total de trabalhadores
deste percebiam

86% dos trabalhadores

..

indicando,

e autônomos

(JATOBÁ~

de

no Nor
aufe
e

1981~ p. 18).

rendimentos

de trabalh05

nao se ex

como pretendem

isto sim, a nítida

nordestinos.

que cerca

83% dos empregados

que esses baixos

jornada

retratada

na faixa dos que

estava~

autônomos

plicam pela reduzida

tr2balhadores

assalariados

mínimos

Note-se

tos analistas,

se verifica

até um salário mínimo;

riam até dois salários

aparece

cer

pauperização

Pois~ corno assinalam

dos

GUIMARÃES

NETO e SO ZA (198l~ p. 10)~ dos que alcançavam

rendimentos

até um salário mínimo

de 40 a

em 1977, 78% trabalhavam

de

malS

horas por semana.

Ressalte-se
ção também

se combinava

que a esse nível de

a ausência

ria pois, do total de empregados

de cobertura

somente pouco mais que a metade

carteira

profissional

cobertura

ainda mais reduzida

NETO e SOUZA,

19813

previdenci~

(não de ocupados)

urbanas,

assinada

sub-remunera

que as tax2s do chamado
regiões metropolitanas
que foram apontadas

(56%), tinha a

pelo empregador,
nas áreas rurais.

informações

subemprego~
do Nordeste,

(

Nessas
fome e a desnutrição

mente realizada~

mais recentes

estimadas

mostram

em 1978 para as

estão próximas

daquelas

e início dos

permanecessem

corno companheiras

da população

constatou

cionais

em todos os níveis.

também eram insatisfatórios

nordestina.

apresentavam

Pesquisa

<'

•

Nesta comparaçao nao sao controlados os posslvels
dos critérios de medida empregados pelas diversas
bre os resultados apresentadns.

uma

recent~

carências

de ingestão

a

aproxima

Além do baixo aporte
os níveis

que
de

que 27,7% dela~ ou seja,

de pessoas~

-

1981, p.9).

Nor

4

não seria de admirar

8,7 milhões

-

GUIMARAES

condições~

damente

4

esta

pelo GTDN, em 1956, e pelo Banco do

(conforme JATOBÁ,

ponderável

sua

sendo

deste e SUDE.E, para o fim da década de sessenta

parcela

áreas

p. 10).

Além disso,

anos setenta

nas

nutri

calórico,
de

vitami

efeitos
fontes
so

11

nas, cálcio,

ferro e proteínas.

estas carências
naqueles
gião:

nutricionais

centros

Salvador,

urbanos

E, conquan~o

eram mais acentuadas

que polarizavam

Recife e Fortaleza

Estas conclusões
tes com os resultados

generalizadas,
justamente

o crescimento

sao absolutamente

consisten

que abrangeu

regiões metropolitanas

do Nordeste,

veis do salário mínimo

cresceram

do 1967/1976,

os simples gastos necessários

o valor nominal

tal que, a partir

maiores

Quanto a iss03
Em primeiro

na medida

sa no valor estipulado
mais dramática

mínimo

legalmente

à

sorte
aquisição

vigentes ~
1979)

destaca

aqui apontadas

de

seriam

de pobreza

a

sobrevi

já não mais se

expre~

torna-se

da ampla maioria

mesmo daqueles

quase

referência.

necessário

ainda
dos tra

que logram auferir

cujo valor real tem sofrido

o

contí

de degradação.
quase óbvio mas de

sária lembrança,

aponta para o fato de que5

mentação

item indispensável

o único

lhador, é um fato significativo
importe em comprometer
O raciocínio

que, nas condições
no Nordeste,

de

CREBOUÇAS,

para o salário mínimo,

Um segundo aspecto,

da.

quando

devem ser

como padrão

e da sua família

vigente,

obten

se não estivéssemos

em que o mínimo

a situação

nordestinos,

nuo processo

dois pontos

lugar, as evidências

vência do trabalhador

balhadores

analisadas.

o salário mínimo

ní

à

cobriam,

que os mínimos

ainda mais chocantes

s€~pre tomando
Isto porque,

adequada

do salário mínimo,

todas as regiões metropolitanas

provavelmente

como os

de 1974, os custos necessários

dessa dieta já se tornavam

dos.

verificando

as

menos que dez vezes no perío

çao de uma dieta nutricionalmente
nao superavam,

re

(SILVA, 1981).

de uma outra pesquisa

enquanto

da

à subsistência

que a sua simples

todo o montante

anterior
atuais

não sendo a
do

seria válido apenas em tese,

progressivamente

assumem

quase todos os itens componentes

do

forma

da reprodução

ali
traba

aquisição

da remuneração

do desenvolvimento

neces

recebi
vez

capitalismo
monetarizada
da forç~

de

trabalho.

Isto indica quão amplo deva estar sendo o processo

do consumo

da classe trabalhadora

nordestina~

inclusive

o con

18

·
5 E3 nessas
sumo d e a 1lmentos.

. condlçoes,

tos que nos permitem

porque as taxas de

infantil

atingiam

em Fortaleza~
1973.

entender

a 152 mortos

em 1970, 229, em Recife,

maioria

sam os mais marcantes

•

índices de crescimento

que, ao tempo em que a economia

ac mpanhando

significativamente

são capitalista
maioria

no Brasil,

da sua classe trabalhadora

extremam.

Para compreender

sário considerar
bre a produção,
de diferentes

a incorporaçã

portanto,
rioração

considerável

das condições

da crise e decadência

o Nordeste

da população

dessa mão-de-obra
ra outras regiões,

é

a

na formação

so

par

histó

concentrou
constituindo,
Com a dete

da região,

a partir

agro-exportadora,

bem
parte

sistematicamente

a expansão

mantida

nece~

de subsistência

que lhe eram subsidiárias,

viabilizando

se

repercute

na região,

do país,

passou a se transferir

por sua disponibilidade

grande

quando nao

6
de mão-de-obra .

da sua economia

pla oferta de mão-de-obra,

da

sempre

de desenvolvimento

corno das demais atividades

expa~

prevalecentes.

importância

um imenso reservatório

dei

cresce,

contradição

e as condições

Pela sua grande

uma parcela

nordestina

desenvolvimento

que eram, antes,

brasileira,

de indicadores

se mantêm,

frações da força de trabalho

rica da sociedade

dos últimos anos.

de pobreza

esta aparente

como o recente

tir das condições

e que expre~

as taxas e o estilo da

os níveis

em

que concentraram

realizados,

Em suma, todo esse conjunto
xa patente

vivos,

e 102, em Salvador,

nas capitais

dos investimentos

po~

mortalidade

por cada mil nascidos

Uma vez mais> exatamente

a absoluta

tocamos um dos

das mesmas

p~

pela am

a baixo custo precisamente

e abundância.

SOutros dados particularmente reveladores advêm, ainda
do
Censo de 1970, no qual se constatou que 79% dos
domicílios
nordestinos não dispunham de energia elétrica, 80% de
água
encanada e 74% de instalações sanitárias, além de que, a per
centagem dos que possuiam alguns bens de consumo
durável de
uso mais corrente era de apenas 79% para o fogão; 35%
para
o rádio, 9% para a geladeira e 2% para o automóvel.
Para o
país como um todo essas proporções eram, respectivamente,
de
92%, 59% e 9% (PIMES, 1977, pp. 332 e 152).
6Em termos de estoque ~opulacional global mantem-se, aproxima
damente, a sua importancia relativa, apesar do ligeiro declI
nio ao longo do século, quando passou de 38,7% da populaçãõ
brasileira, em 1900, para 36,7% em 1920, 35,a% em 1940, 35,6%
em 1950, 31,3% em 1960 e 30,3% em 1970. (Cf. PIMES, 1979, p,
)
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Uma outra parcela
agro-pecuária
de açucar,

regional~

à pecuária~

de subsistência.
tórico

ao algodão

Para um melhor

ta parcela

de incorporação

da populaçã05

a

à

cana

principalmente

entendimento

das condições

agricultura

do processo

e formas de

algumas breves

produtiva

anteriores

-

incorporada

ao cacau ou à

j

se fazem necessárias

às condições

••

vinculando-se

de transformação

da pobreza)

se manteve

hi~

expressao
referências

e de subsistência

à acelerada

des

expansao

ca

predominava,

até

.1.
.
7
plta lsta que tem lugar em anos malS recentes .
Assim~
os primeiros

na região

anos da década

canavieira~

de 50, a figura do "morador",

ma de semi-assalariamento

fundada na possibilidade

volvimento

agricultura

de uma pequena

mites da grande propriedade
e trabalhava.
portava,

-

.
rarlo,

Além disto5

ainda, as figuras

como o chamado

mente entr8 os pequenos

do foreiro

nos

em que ele

a rêde de relações

li

residia

de trabalho

e do trabalhador

recrutado

agricultores

desen

de subsistência

latifundiária

corumba,

de

for

quase que

do agreste

e

com

tempo

exclusiva
mobilizado

durante ~ colheita.

A região policultora
teia

alS c mplexa

de relações

eleme tos do binômio
priedade,

predominava

vam pequenas

lavouras

de produção~

expressava

polarizadas

latifúndio-minifúndio.

à

extensiva

de algodão

ou de subsistência~

qual se

vidas sob a forma de arrendamento

sazonal.

priedade,

de subsistência

combin varo-se a lavoura

fazia em condiçces
tor, que apenas
cia da unidade

.

•

lhe facultava

recursos

pelos
pr~
mescla

desenvol

Na pequena

pela ação do capital

de tal modo adversas

uma

Na grande

a pecuária

dão, cuja comercialização~

".

agrestina

pr~

e o

alg~

comercial,

para o pequeno

prod~

para a mera sobrevivên

familiar.

Já

a reglao

sertaneja,

manifestava

nos

primei

ros anos da década de 50 urna apenas aparente

similitude

o agreste~

no que diz respeito

da produção.

to porque,

conquanto

algodão

e as culturas

7 Os comentários

se

à organização

também ali se combinassem
de subsistência~

com

a pecuária,

esta combinação

se

Is
o

da

desenvol vi"dos a seguir sobre as condições
de
incorporação e de subsistência da mão-de-obra agríCOla
nor
destina nos momentos que antecedem à mais recente
expansãõ
capitalista na região baseiam-se especialmente nos trabalhos
de OLIVEIRA (1977) e CARNEIRO (1980).

va nos marcos
centrada,

de uma estrutura

e de terras

predominante

tes formas

que a parceria

na articulação

de subsistência.
(no aviltamento

nos juros exorbitantes

pro

de se

constituiu

veri

a

forma

entre o algodão

Espoliado

dos preços

mais con

de sorte que o

teve poucas possibilidades

ficar nesta área, enquanto

agricultura

sensivelmente

de pior qualidade5

cesso de pecuarização

de relação

agrária

sob as mais

e

a

diferen

das suas mercadorias

que lhe eram cobrados

pelo

ou

propriet~

rio, entre outras).

"0 parceiro apenas se reproduz,
(enquanto) o
excedente produtivo é dividido entre o
gran
de proprietário e a agro-industria".
(CARNEI~
RO, 1980, p. 16)

Finalmente,
sisténcia

q e desenvolviam

nordestina

(especialmente

migratórios

provenientes

racterizava-se

há que destacar
os posseiros

pelo primitivismo

cola e pelo quase inexistente
apenas pela presença

na fronteira

no Maranhão),
sobretudo

na esteira

da região

as condições

ral, então amplamente
grande expansão
elas estavam

do cultivo

produção;
produção

de trabalho

na diminuição

como forma de viabilizar
como a instabilidade

uma agricultura

sem terra contribuiam

Mesmo os centros
uma parcela

dos problemas

mencionados.

ria que comandava
em sua evolução
diversificação

a economia

de

da

mão-de-obra
problemas

internacionais

O impacto

e

das secas sobre
trabalhadores

este quadro.

urbanos,

bem menor da população,

como

áreas do Nordeste,

e os numerosos

para agravar

ã

social da

sujeita a

e preços

e

das relações

dos custos relativos

de subsistência

eram

que antecede

para a reglao,

nas diversas

à exploração do capital comercial.
a agricultura

em suma, como

ao caráter

dos mercados

agrí

constituido

à natureza da organização

que se estabeleceram

Ca

do artoz.

no período

do capital monopolista

ou seja, especialmente

implicando

semi-árida.

e de vida da mão-de-obra ru

majoritária,

relacionadas

agrícola

dos fluxos

nexo com o mercado,

secundária

de sub

da forma de exploração

Todo esse quadro revela,
precárias

a atividade

onde se

também

concentrava

sofreram

As características

da

primário-exportadora

desfavorável,

não permitiram

mais expressiva

da estrutura

uma

o impacto
agro-pecuá

nordestina,
expansão

produtiva

das

e
su
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as cidades.

Elas permaneceram

ou relativamente
nistrativo,

as atividades

à

ligadas

incipiente

setor industrial

Ia estrutura

que concentravam

comerciais

te aquelas

não duráveis,
•

estagnados~

como centros pouco

exportação,

extremamente

quente estreiteza

a prestação

malor

import

mantinha

e um

consumo

notadamente

p~

da renda e pela

canse

ilustrativo~

a esse

respei

urbanos

Imersa na estagnação

de

em que

se

desde o início do século, pela sua dependência
agro-exportadora

em 1950, segundo
mo de prestação

em crise,

dados de LOPES
de serviços

como um claro âmbito
capitalistas,

pado era constituido

50% do r~

de

domínio

(jardineiros,

a cidade

condições,

fundava-se

iferenciada,

marcada,

a organização

numa estrutura

social

preva

produtiva

ainda

por um lado, pela clara

que haviam

~

e, por outro, pela amplitude

são das atividades

ocu

ambulantes.

cia daç eles segmentos
~o~ent, s anteriores

serzidei

de mer-ca dor-Laa , 22,3 % do pe ssoal

de vendedores

Nessas

de

apresenta,

sapateiros,lavadeiras)cozinheiras,bordade.izas
e

r-e s ), e ..
0 seu comércio

lece. e

Salvador

(1968, p , 22 a 24),

çees não especificamente

engraxates,

pc c

de bens de

já então um dos centros

cia regional.

uma atividade

das re

notadame~

regional.

~ p~rticularmente
to, o case de Salvador,

admi

de serviços

foi reduzido~

concentrada

do mercado

o aparato

e financeiras,

de produção

cujo crescimento

dinâmicos~

apresentado

nao especificamente

decadên

maior dinamismo
e

expa~

capitalistas,

aClma

encionadas.

~ no quadro
aI antes prevalecente
recentes

-.

diferentes

frações

nesse contexto

e extensão

Essas recentes
rar o desenvolvimento

simplesmente
sociedade

na reglao.

transformações

de um único processo

da econcmia
um movimento

nacional

nordest.inas, mas, antes,

além

da pobreza.

parecem
- o de

config~

integração

- no qual se revela

de transformação

das

Apenas

a persistência,

do fenômeno

das

considerados

e a reprodução

da classe trabalhadora

é que pode ser apreendida

soci

os efeitos

porque passa o Nordeste,

sobre a incorporação

do atual significado,

oligopol!stica

da organização

que devem ser entendidos

transformações

em suas repercussões

das condições

da economia

nao
e

uma ampla redefinição

da
no

padrão

da acumulação

capitalista

no Brasil.

"( ... ) esse movimento começa exatamente
pela
destruição dos capitais no 'Nordeste':
são f~
bricas que não conseguem competir em preço
e
qualidade, são atividades antes protegidas
pe
Ias barreiras, são as próprias formas
anterio
res de reprodução do capital, nos 'Nordestes'~
que são postas em cheque; suas circularidades
específicas de reprodução são ultrapassadas
e
dissolvidas pela nova forma de reprodução
do
capital da 'região' em expansão, tendo em vis
ta o caráter cumulativo que os aumentos da pro
dutividade do trabalho imprimem ao processo de
geração de valor" (OLIVEIRA, 19773 p. 66).
_ r Dtura das assim chamadas
ecíficcs
co a

e reprod ção se manifesta

Ç"

ob'et

bd-stria.

.~~

este Tra a

ressaltadas.

E

a sua dissolução
dade industrial
dinâmica

parece

.

•

do exército

perceptível

ser o da cristalização

movimento;

ou seja, da penetração

referido

an

tem o imedia
cuja

especifi

de um estado de

se complete

através

po

antes mesmo que
do seu

segundo

na região Nordeste

já agora como capital

do

cap!

propriamente

e nas taxas

de

.

Entretanto,
to de reserva

no

que conferem

dito, isto é, nas formas do capital-dinheiro
mais valia e de lucro

na

movimento

de reserva,

a sua agudização

de integração

8

sua

e cujo impacto mais claramente

o processo

tal da região hegemonica,

ativi

capitalista

para concentrar;

nordestina,

que consolida

da

seJa no Centro-Sul.

cidade à realidade
breza crônica,

das r~

que passa a ter a

ser um dos componentes

parece

predomínio

ao qual j'á nos havíamos

ampliação

ser

em que se produz

lugar, este primeiro

a imagem do destruir

o

e indústria,to~

pela expansão

seja no Nordeste,

to efeito da abrupta
magnitude

o completo

comandada

de integração,

tes usando

medida

sobre a agro-pecuária,

Em segundo
processo

<à

agrí

devem

a natureza

entre a agricultura

como região)

de movimento

na indústria,

lugar, altera-se

para o Nordeste

es

que têm para

o, duas das suas consequências
primeiro

realidade

tanto na atividade

Pela importância

lações que se est belecem
nando-se

circularidades

a constituição

e a manutenção

da pobreza~

desse amplo

exérci

verificam-se,

simul

8Utilizamos aqui o entendimento deste processo
tal como desenvolvido em OLIVEIRA, 1977.

de

integração
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tâneamente,

pelo fato; já assinalado

que também na agricultura
po transformações
produção,

do o padrão
destina.

do Centro-Sul

significativas,

as quais,
desta,

ampliando

mos de produção

em direção

se transforma

superior

mais graves)

a~nifestos

do que

ção refletisse,

08

região, mas um auto-movimento
ção do contingente

da mesma.

fere ao movimento
um

caráter

vigentes

linear,

documentado

contraditório

tecnológica

dos resultados

no Centro-Sul

da agricultura
e

capitalistas

grandes

a parceria

5

de

trabalho,

especificamente
articulado

a

de produção

mais adequadas

em viabilizar

devido

e o

modificações
.ar-r-endament;o

e no sertão

nordestino.,

aos interesses

suas margens

dos

de lucro

e de baixa rentabilidade

da

em

prod~

às secas.

Como já foi observado,
tam e ampliam

não

ex

capitalismo~

nas relações

no agreste

de instabilidade

ção, inclusive

do

como nao ocorreram

agrária

especialmente

proprietários

condições

trata-se

global.

de fundo na estrutura

como relações

como

importe para

de modo organicamente

Isto porque,
persistem,

em penetração

de relações

generali

Ao contrário,

que, conquanto

a reprodução

não co~

nordestina

de irresistivel

e mudança

de produção,

este movimento

ampli~

agr~

mais especificamente

áreas e/ou cultivos

capitalistas

à

de pobreza~

em outros trabalhos,

também

prod~

no

tem sido fartamente

comporta

ainda

exógeno

no campo.

modernizcção

no campo

de

por todas as formas de produção

pressivas

-.

os mecani~

marcará,

no Nordeste

de transformação

pretensamente

de um processo

no~

das secas.

de produção

zado aV~lço dcs relações

afeta~

Esta abrupta

crônico

de

da organi

relativa

excedentes

Mas esta propagação
das novas relações

lubrificando

de um movimento

de um estado

vado, aqui) pelos efeitos

e

a natureza

se este processo

de trabalhadores

campo) a cristalizcção

das relações

(e, logo, com efeitos

não a propagação

tem

à agricultura

de super-população

a um ritmo nitidamente

de

a esse

o ritmo de acumulação

antes prevalecente,

ampliada

operam-se

na natureza

se propagarão

Com isso, também

zação da produção

por outros autores,

a pobreza

estas relações

do trabalhador,

grande proprietário

como um elemento

do impacto daquelas

condições

funcionando

claramente

adversas.

alimen
para

o

amortecedor

Está documentado

em
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piricamente

de modo contundente

que mesmo os chamados

fenômenos

com uma clara seletividade,
especial

de pequenos

formas de organização

de regra tratadas
das ao padrão

naturais

como arcaicas;

comtemporâneo

1981)

et ali i

j

atuam

com os seus efeitos

sobre o contingente

serem naquelas

(CAVALCANTI

socialmente
ihcidihdo

produtores

em

que se 1n

social da produção

mas perfeitamente

V1a

articula

de posse e uso da terra no Nordes

te.

Estas evidências
riam frontalmente
oficial,

e desmistificam

de resto,

contra

o tom do discurso

político

para o qual a seca é parte do imponderável,

do cor, credo ou preferências
Sl,

empíricas,

um dos determinantes

de classe~

constituindo

mais fundamentais

sas rurais nordestinas.

nao
5

da pobreza

ten

de per
das mas

Na verdade,

liApobreza camponesa, onde, com ligeiras
dife
renças) debatem-se 80% da população rural
nor
destina~ tem sua fundamentação principal, mais
que na ecologia regional~ na natureza e inten
sidade das relações sociais que pressionam
õ
pequeno produtor, proprietário ou
arrendatá
rio~ assim como o parceiro, morador e
assala
riado, para extrair o máximo possível dos seus
excedentes monetários e de suas forças
físi
cas5 em benefício de grupos e classes
sociai~
que monopolizam o capital e a terra".
(MANUEL
FIGUEROA
APUD IANNI, 1981~ p. 124).
j

Assim,
da produção
pitalistas

a manutenção

e das relações
representa,

um mecanismo

de trabalho

exploração

e, logo, de pauperização

crescente

como ressalta

cultivos

comerciais

nas relações
exemplo,

expulsão

do trabalhador

ocorre,

frações

da

classe

(1980).

dos grandes

sentido.

Como se

se traduz em significativas

de trabalho.

Na agricultura

dos moradores,

por

verifica-se

com a radical

a

separação

proletarização.

do assalariamento

ge a cana, sendo característica

sa

mudanças

canavieira,

dos anos 50

da terra e sua completa
Esta extensão

c~

produtores

de capitalização

já desde a segunda metade

sistemática

dessas

também opera nesse

be, essa capitalização

em que

dos pequenos

CARNEIRO

O nítido processo

organização

não especificamente

em todas as situações

de extrema

trabalhadora,

das formas de

de outros

nao se restrin

importantes

culti
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vos comerciais;

como o cacau, e mals recentemente,

o café e o feijão.
crescente

equalização

tarizadas,

do trabalhador~

a tendência

reconhecida

dos custos de reprodução

bana e rural,

até então generalizadas

~osição

CJ

por BRANDT

nesses

registra-se

cultivos

orgânica

um

transforma

etapas do processo

car um mai0r uso de máquinas

extremamente

diferenciada

frias e clandestin~s
te manifesta),

nacional

de aces

numa eleva
a

natureza

uma demanda

da aumento

(que se desloca

de trabalho.

verifi

enquanto

que

surgimento dos bÓias

da mobilidade

de acordo

que se deslocam

temporários

de acordo

do ano.

nacionalmen
espa·!ial do

necessidades
um

se tornam

sucessivas,

constituem

do capital,

com as

propriamente

_-este~ muitos

que combina atividades

va à disposição

verdadeiros

ml

com um padrão

de

em áreas

No Nordeste,

um enorme

assume

do

mercado

distin
esses tra

exército

de forma que o mercado

lho, antes local ou regional,

de reser

de

verdadeiramente

traba
uma

di

nacional.

Esta extensão
porário

de

sazonal de mão-de-obra

e o consequente

de modo a se constituir

balhadores

dl'f eren

tende a se

e insumos modernos,

tas ou em meses consecutivos

mensão

culturais

€mpr~

produtivo,

(não por acaso uma tendência

expressão

grantes perpétuos,
trabalho

mone

isto ~a2 ocorre.
Daí resulta

capital),

ur

crescente

que~ importando

do capital,

sorte que no ~12 tio e/eu tratos

trabalhador

à

de subsistência.

sobre as diversas

na colheita

âm

da força de trabalho

do processe de trabalho e reduz a oferta relativa de
~
,
go.9
DadJ q E este avanço e~ d escontlnuo
ele lmpactua
cialmente

em

(1977)

pela possibilidade

Concomitantemente~
avanço tecnológico

configurando

à supressão das economias não

consequente

so à terra para a produção

ção da

Bahia~

Em todos eles têm lugar a mercantilização

da subsistência

bito regional

na

traz consigo

compreensão

outras

das formas

classe trabalhadora

do regime

de assalariamento

importantes

contemporâneas

no Nordeste.

implicações

para

que assume a pobreza

Como dissemos

tem
a
da

anteriormen

9Isto se dá, inclusive, como uma consequência da política
de
incentivos fiscais e creditícios, fartamente distribuidos pe
10 Estado, visando o crescimento e modernização agrícolas. -
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te, ela configura
medida

uma modalidade

pura de assalariamento,

em que toda a subsistência

salário, mas a amplitude
de manter

baixos

recebam,

da oferta

os níveis

nos picos da demanda
em média9

entretanto,

Assim~

conquanto

se levar

de ocupação

e canavieiras)

rendimentos

considerando

pelo

fato
,.

em

~~6~oPS

os seus

ganhos

Para a cana, por exemplo~

que 75% dos volantes

ção dos assalariados

(agravados

de ciclos complementares

cafeeiras

percebiam

encarrega

um pouco mais que os permanentes,

ser mais baixos.

manentes

o

valentes

culturas

(1981) assinala

de remuneração.

se

com

os trabalhadores

como as cacaueiras5
parecem

de trabalho

de mão-de-obra

mos em conta os intervalos
de inexistirem

tem que ser coberta

na

e mais que 90% dos

inferiores

os rendimentos

permanentes

BARROS

ao mínimo

anuais,

era apenas

pe~

regional;

a

pauperiz~

um pouco

menos

aguda.

Por outro lado, a forma de arregimentação
trabalhador
teiro),

volante(com

além da modalidade

produção),

implicam

sequentemente,
aos escassos
alcance

a intermediação

dé trabalho,
apresenta

intensidade

maior desgaste

de um padrão

físico.

configura-se,

altamente

do empobrecimento

nas condições
trabalho

predatório

efeitos
VêS

consequente

da agricultura,

àquelas

o

da força

com que se

torna-se

temporário,

E, nesse
crescente

sentido,

das massas

sil, em geral, e no Nordeste,

da sua força de
cultivos

a discrepância

já chamado

mais vantajoso
contratado

em

entre

fases
de

do

indus

para o c~
proporções

por tarefa.

de emergência

no Nordeste

expli
agora,

naqueles

e remunerado

as condições

formas de pobreza

manifesto,

nas diferentes

do processo

necessidades

constituem

a miséria

Neles,

de força de trabalho

pital o uso do trabalho
adequadas

de consumo

de consumo

exatamente

e/ou regiões mais capitalizados.

trialização

este se combina

pela extensão

do trabalhador,

e da sua reprodução

ciclo produtivo,

con

um outro feixe de fatores

de sua incorporação,

as necessidades

Quando

e,

desta mercadoria.

Aí se expressa
cativos

de trabalho

(por

com toda a nitidez,

outra vez compreensível

a oferta

empre~

do salário que ele percebe

em maior

salários~

da figura do

do

de uma das

Seus
no

contemporâneo.

como assinala

ruralS

BRANDT

não representa,

em particular~

uma

(1977),
no

Bra

decorrência
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do empobrecimento
contrapartida
-pecuária.

ou do arcaismo

de uma intensa acumulação
Nas regiões

de assalariamento,
nam-se

LOPES

extinguindo-se

cultivos

como forma de viabilizar

ou diminuiriam

proprietários

o volume

pauperização

a amplitude

Além de reduzir

por demandar

menor quantidade

em detrimento

de mão-de-obra,

to~ pode-se

pastagens.

Ademais~

ponderáveis

no fechamento

parceria,

os

a pecuarização

sem

riscos

(CARNEIRO,1980).

importa~
e

a

trabalhadores

absoluta

de

emprego~

a pecuária

se

de

absorvedores

oportunidades

(1980.s

aI

instável,

amplamente

de hectares

de trabalho

este seu impa~

p. 7) que só

na

foram transformados

em

constituiu

da fronteira

na pré-amazônia

a

os

Para avaliar

como WANDERLEY

década de 60 seis milhões

inicia~ente

também,

permanentes.

recordar

repr~

de mão-de-obra

de trabalh09

de cultivos

eliminando,

sazonal em culturas

a oferta

e

se

foi um outro processo

que atinge contemporaneamente

Este

(1981)

sozinhos

extraiso.

da reserva

do Nordeste.

senvolveu

assumiriam

de excedente

A pecuarização
te para explicar

comercial

tor

feita ao

e se reproduz

uma cultura

mistas

terra,

também

exceção

~

agro-

a parceria.

parece

nordestinos,

godão~ onde cresce o arrendamento

o que os grandes

ã

para o Brasil por DAL ROSSO

(1981), entre outros autores,

na

as formas

que incluem o acesso parcial

documentado

duzir nos grandes

do campo, mas

capitalista

em que isto ocorre,

cada vez mais raras,

fenômeno

tecnológico

um dos fatores

agrícola

maranhense

nordestina,

e, mais recentemente,

na Bahia, na região a oeste do S. Francisco.

Por outro lado, este processo
fronteira,

analisado

de per si, também tem efeitos

tivos sobre o binômio
te.

da fronteira

de desague
tina.

proletarização-pauperização

Durante muito tempo,

tribuição

foi especialmente

agrícola

para os excedentes

Mais recentemente,

ir, também,

te atingidos

amazonense

relativos

no

Nordes

importante
enquanto

passou

um

a

con
canal

constitu

do Sul,

ori

igualme~

pela expansão

capitalista

Apropriada

pelas grandes

empresas,

entretanto,

a fronteira

começa a se fechar a partir

da década

de 70, quan

dG o Estado

assumiu

ostensivamente

naquelas

a

nordes

para os fluxos migratórios

Mato Grosso e Rio Grande

da

signific~

da população

esta fronteira

numa alternativa

ginais do Paraná,

de fechamento

áreas.

a defesa do grande

capital
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na área, sob a alegação
predadores

da ecologia.

tais (de investimentos
calS e

. .•. .
credltlclOS,

outras),

de que os pequenos

de

A natureza

allenaçao

tem contribuido

incremento

dos conflitos

culta-se

uma das últimas

produtor

nordestino

que atinge

amplos

anda de braços
lhadores

das políticas

em infra~estrutura,
..

das terras

para a exclusão

para escapar

segmentos

governamen

'- .
publlcas,

dó camponês

de terra na região.
alternativas

serlam

de incentivos

do processo

de

e para o

pauperização

difi

ao pequeno

proâetardzaçâo

da mão-de·-obra no Nordeste

dados com a crescente

fis
éntre

Com isto,

que restavam

3

dos

e que
traba

rurais.

Tudo isso~ em suma, expressa
cadamente

produtores

contraditório,

um movimento

mar

pelo qual:

continuam a se reproduzir as relações
de
produção não especificamente
capitalistas,
responsáveis por uma extrema exploração dos
pequenos produtores em certas áreas, com a
persistência das velhas formas da
pobreza
rural nordestina, claramente associadas
às
condições de posse da terra e à importância
que ainda tem a agricultura de subsistência
que ali se desenvolve, em que pese a crise
que ela experimenta, inclusive pelos
efei
tos das secas;
verifica-se, em outras áreas) uma clara
pe
netração das formas capitalistas mais
avan
çadas, importando na elevação da composição
orgânica do capital, em transformações
no
processo de trabalho e, logo, em
mudanças
fundamentais na natureza das relações
de
produção, em direção a manifestações
puri
ficadas de assalariamento que trazem também~
em si, as marcas indeléveis da ampliação do
exército de reserva e das novas formas
de
empobrecimento vivenciado pelos
trabalhado
res;

"'.

avança celeremente, pela mão dos incentivos
governamentais, o processo de pecuarização,
em detrimento dos cultivos mais
absorvedo
res de mão-de-obra, desocupando expressivas
parcelas da população até então empregada;
simultaneamente, tem lugar o fechamento
da
fronteira agrícola para os pequenos
produ
tores, reduzindo ainda mais as alternativas
ocupacionais da mão-de-obra no campo
e,
uma vez mais, ampliando o exército de reser
va e aguçando o empobrecimento dos
traba
lhadores rurais.
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Configura-se,
social da produção

assim, pelo lado da

no· campo, toda urna conjunção

que flui em direção

a urna consequência

formas agudas

tas, simplesmente,
especificamente
prio avanço

de pobreza,

da reprodução

capitalistas,

que exp~
correla

tambÉm

de OLIVEIRA

estender

seria, corno é, absolutamente

qualquer

essa enorme reserva",

geração

pró

Nordes

ao caso de

de emprêgos

insuficiente

especialmente

conta que uma grande parcela

progressivamente

'en

quando ternos

em

da super população

a se orientar

nais, e, em especia13

gerada

para os centros

pelas

-

Corno foi posto em páginas

de transformação,

produtivas

anteriores,

implicou

NETO e SOUZA, 1981).

da produção

do movimento

significativo

de parte considerável

instituindo-se,

da própria

(cf.

do setor
GUIMARÃES

urbano-industrial,

da

não

de reequipamento

estrutura

mais

a qualidade

do setor, mas,

por consequência,

localizadas.

incremento

igualmente

de caráter

moderniza

o desenvolvimento

quadruplicou

Alterou-se

a

nelas

em um grande

cujo produto

pela modificação

reglo

para as suas grandes metrópoles.

das atividades

do Nordeste

passam

urbanos

f certo que foram significativas

çao e expansao

in

para

do campo avolurna os fluxos migratórios,que

organizaç~o

nao

do

para o

(1980, p. 3), referidas

dustrais

a partir

prod~

de produção

mas consequentes

"Nessas condições,

nizaçã

de reserva,

de relações

Salvador:

recente

a

do capital.

te as palavras

condições

fenômenos

já agora não mais

Diante disso, podemos

xugar'

de

fundamental:

ção de uma enorme massa de trabalhadores
rimenta

organização

e

só

moder

especialmente,

industrial

da

região,

um novo padrão

de

.produti

vidade do trabalho.

Na esteira
apontadas,

outros

como o comÉrcio

setores foram estimulados

de mercadorias~

pria administração
Enfim,

o intenso

pública,

sobretudo,

onde se concentraram

o sistema

da economia

e da integração
e

transformados,

financeiro,

os transportes

crescimento

mos anos deveu-se~
urbana,

da industrialização

a

pró

e as comunicações.

nordestina

ao crescimento
os investimentos

da sua

nos

últi

economia

públicos

e

pri

desse crescimento

so

vados.

A compreensao

do impacto
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bre o emprêgo

e sobre as condições

de trabalho,

entretanto,

cas da referida

a esse aspecto,
anteriormente

concentrado,

grande

estrutural

e mais de três quartos

23, % dos projetos,
Recife

poucas exceções,

não chegaram

pulação

a residentes

o, q anto os níveis
contavam

de remuneração

mo o de SOUZA
Paraguaçu,

(1980), que analisa

e

23,2%

investimen
fo

1979)

com
esti
d~

nas suas circun

a sua própria
Com isso

p~

perm~

de força

que nelas

com o seu

de

predomi

exército

de

rurais

com

pelos dados de estudos
a urbanização

de

trabalhado

como proletários

como se observa

da Bacia

co
do

na Bahia.

Como os movimentos
a acompanhar
assinalados

Salvador

continuando

uitas vezes formado pelo contingente
agora constituidos

do

os efeitos

de absorção

elas próprias

e

da reglao,

no seu hinterland).

trabal

os movimentos

ção e da força

de trabalho

como salientado,
tuada nas grandes

dor, Recife e Fortaleza,
total da região

os fenômenos

repercussões

urbana.

No período

tendem

até

sobre a

e sobre a concentração

essa concentração
capitais

da fôrça de trabalho

do capital,

vão ter conhecidas

çao dos fluxos migratórios

pulação

cidades

que prestavam

aixos tanto a sua capacidade

proJ~

(Cf. PIMES,

a experimentar

necem

urbana,

loca

esses percentuais

que se desenvolvia

e/ou dos serviços

residência

áreas

onde se

21,7% dos

7,2% e 13,7%.

e médias

vizinhanças

res volantes,

gra~

às grandes

43,8% dos investimentos

15,0%,

de agro-pecuária

De resto,

trans

a uns poucos

esse nova onda de industrialização,

(o

e as

do investimento

e para Fortaleza

As pequenas

pendentes

quanto

prevalecia

Mais precisamente,

28,8% dos projetos,

ram de respectivamente

reserva,

que

seu

mais de dois terços dos novos

tos e 32, % do emprego,

nam.

também

Recife e Fortaleza~

direto por eles gerado.

muladores

que amplia~

restringiram-se

de Salvador,

tos industriais

do emprego,

de início, o

e, principalmente~

entre 1970-78,

absorveu

força

característi

surto de industrialização

a ele associadas

metropolitanas

emprego

das

da

na região.

des centros no Nordeste

lizaram,

onde se destaca,

a heterogeneidade

o
formações

passa pela análise

expansão,

caráter espacialmente

de subsistência

aqui

orienta

da

popul~

mais recente,

se tornou ainda mais

do Nordeste,

notadamente

que em 1975, já absorviam
e uma proporção

em

acen
Salva

15% da

muito elevada

da

p~
sua
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parcela

urbana

(Cf. PIMES,

1979~ p. 145).

Paralelamente
demográfica,

a intensidade

ram como marcas

e a extensão

das grandes

das suas três principais

a esta concentração

cidades

da pobreza

nordestinas,

de trabalh05

um conjunto

complexo

como sugerem algumas
de fatores,

Vale lembrar
dicionalmente
problemas

res de atividade

glO aI brasileira,
de-se e

,.ã

t

c~~
da

da maior

ou as consequências

viveiros

maiores

produtiva.

-·s onibilidade

No período

se associam

~r cesso de integração

oligopolística

mais avançadas

e s bsunção

provendo

da força de trabalho

interre

de

in

a esta ampli~
as novas

con

consequentes

nacional,

o ingresso

de organização

seto

constitui~

oportunidades

de força de trabalho

rese te desenvolvimento,

e de outros

de certos

mais recente,

de trabalhadores

tra

que, historicamen-

ciç~es de incorporação

Talistas

receberam

das secas),

nem melhores

mas por

apontar.

integração

de uma força de trabalho

encontrava

raç

que tentaremos

como esses centros

quando

ocorre,

entre a oferta

análises,

(como a desestruturação

ocorrida

especial

Isto

o impacto da crise da agro-pecuária

da região,

e

continua

em

áreas metropolitanas.

como já foi visto, não por um mero descompasso
e demanda

econômica

que comanda

de formas

do processo

do capital

do
o

cap!

produtivo,

e de extração

de

"'is v=>lia.

Neste novo contexto,
_rincipalmente,

a industrialização

ram num duplo movimento
do emprego.
indústria

--

..

de transformação,

sao da alteração

mudanças

com a integração

verifica-se,

de processo

anos,

e,

result~

simultâneas

da perspectiva

da

por um lado, o impac

(SINGER,

orgânica

específica

econômica

e ampliação

por exemplo,

da composição

que têm sua circularidade

dos últimos

de destruição

Visualizando-o~

to das chamadas

a expansão

1976),

do capital

de reprodução

(como os de bens de consumo

em

expre~
ramos
rompida

não-duráveis),

configurando-secomo agentes de UlTB constante ampliação dos contin
.
10
gentes relatlvamente excedentes
. Estes, por outro lado ten

10É notável a queda do emprego industrial nordestino nos anos
50, acentuada nestes ramos mais tradicionais da produção de
bens de consumo não duráveis, como no textil e o de
produ
tos alimentares.
Neles, reduz-se em quase 28 mil postos
nível de ocupação de força de trabalho na década mencionada
(Cf. GUIMARAES e SOUZA, 1981, p. 19).

o
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dem a ser continuamente
çao dos chamados

esgotados

pelo fato de que a

novos produtos9

(SINGER5

te pela via dos novos projetos,

à ativa significativos

1976)~

age no sentido

contingentes

introdu

especialme~

de

incorporar

desta superpopulação

ur

bana.
A lógica deste processo,
do, pode ser estendida
mos da atividade

sem maiores

e financeiras,
da prestação

comércio

dos transportes,

de serviços

d~ org~ ização capitalista

das atividades

prego e consumo da f~rça de trabalho

se deposita

da produção

crescente

·a constante
excedentes.

ce

da oferta

ampliação

e do

a imensa reserva

co

a

traba

dos seus

contin
perma

de mão-de-obra9

produção

ab

de

sob formas não

éstico remunerado,

zam, entre outros as_ect=s5

em
é

Com iss05 as cidades

co o a pequena

cantil, ou o serviç

mais modernas

a ela incorporada,

em ativi ades organizadas

mente capitalistas,

com

não tem sido capaz de assegurar

sorção requeri da ~el~ dimensão

necem como viveiros

ou

desenvolvimento

tenha se acelerado,

e dinâmicas,

gentes relativamente

bancos

e armazenagem,

ainda que o

mui c significativa

-se

dos

mais qualificados.

uma expansao

lho, configurand

capitalista,

de mercadorias,

les nordestinas

claro que esta ex?ans~a

aos outros ra

sob a forma

comunicação

eo. sequentemente,
das grandes metró

exemplifica

dificuldades

urbana organizados

como e o caso do chamado

tal como

que

tipic~

e circulação
que se

pela instabilidade

mer

caracteri

e pequenez

das

suas remuneraçoes.

A enas para dimensionar
çao, pode-se
centraram

recordar

que em Salvador,

as inversões

to, o desemprego

e benefícios

capital

dessa

situa

onde se

con

do recente

era, em 1977, da ordem de 4951%

de 10 anos e mais; os trabalhadores
tuiam 20,54% da população
serviço doméstico

o alcance

ocupada

remunerad8

desenvolvimen
da população

por conta própria

consti

e 11,1% dela se ocupava

(Cf. CARVALHO

e BRANDAo,

do

1980,p.

141, 147 e 156).

Mas a dimensão
cia de reserva
terminante
sao.

da força de trabalho

de manutenção

Ela também

lariados

e/ou as condições

e incorporados

não constituem

ou ampliação

se faz presente

de

da pobreza

subsistên
o único de

em

discus

entre os trabalhadores

às formas mais tipicamente

assa

capitali~
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tas de organização

da produção.

constitua

a expressão

de âmbito

nacional,

E ainda que esse

localizada

ou seja3

de um processo

da pauperização

soluta da classe

trabalhadora

no Brasil~

têm documentado~

ele não deixa de assumir

fenômeno

mais global e

relativa

e

que tantos

ab

estudos

certas especificid~

des no caso nordestino.

A esse respeito,
grandes

diferenciais

lho que vêm marcanco

pode-se

e a elevação

assinalar

como

da produtividade

o desenvolvimento

regional

os

do

traba

mais recente,

nao se traduziram em correspondentes
diferenciais na elevação
ll
dos salários .
No caso da indústria de transformação,
por
exemplo,

essa produtividade

te, ainca que com menor
les setores
econômicas

intensidade,

também estimulados
mais recentes.

mão-de-obra,
raçoes

quadruplicou3

o tam~ho

so dos salários

Mas, a enorme

nido institucionalmente

reas co país e absolutamente
e reprodução
-.
12
torlOS
.

social da classe

A mão~de-obra

disponibilidade

inferiores

incapaz

abundante

a possíveis

defi

ao de outras

á

a subsistência

em termos

satisfa

aliás,

locacionais

investidores,

e a integração

regional,

e barata3

Nordeste

remune
gro~

de prover

trabalhadora

de

com que o

do mínimo

como uma das vantagens

oferecia

e transformações

fizeram

pre foi alardeada

vanço do capitalismo

..

próximo

a níveis

naqu~

e o baixo nível das

prevalecente,

ermanecesse

semelhan

deve ter ocorrido

pela expansão

da reserva

tracic~onalmente

o fenômeno

que

e ainda que o

que ele promove

tendam

sem
o
a
a

l~ significativo que a relação entre o emprego e o valor bru
to da proGução, na indústria de transformação do
Nordes
te, tenha passado de 10,3% em 1967 para 4,4 em 1974,
sen
do que em ramos como o textil esse descréscimo foi ainda
mais acentuado (12,3 em 67 e 4~2 em 74). A elevação
da
composição orgânica do capital e da produtividade do tra
balho, portanto 5 expressa por esses dados, tenderam a re
duzir o impacto relativo da expansão industrial mais
re
cente sobre a incorporação da mão-de-obra urbana,
aindã
que, em' têrmos globais~ o emprego nas atividades de trans
formação tenha duplicado.
12
MACEDO E GARCIA (1978, n. 18) mesmo negando a importânc~a
de salário mínimo na explicação do nível de
remuneraçao
da mão-de-obra não-qualificada
no Brasil, são forçados
a
admitir (a partir dos dados disponíveis) que para o Nordeste inexistem indícios de que este salário venha perden
do seu caráter de padrão de remuneração do mercado de trã
balho urbano.
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a negar as ~iferenças
cional à equalização
balho),

regionais
dos custos

nhar o impacto
atividade

produtiva

contingentes

transformações

sobre as condições

e de subsistência

a compreensão

tentou

do processo

de produção,

de uma população

ampliada

relativamente

de

da
incor

nordestina.

ser de fundamental

de reprodução

acampa

na organização

da cl~sse trabalhadora

verificamos

importância
de

amplos

excedente,

e

dos

desse fenômeno.

Chegados
consideraç20

a este ponto caberia

que nos parece

o peso explicativo

te -

nao se configura,

que se deva traduzir

processo

- necessária

de pauperização

ém mediada

entre os quais

diversamente

vançados,

por fatores

se destaca

nordes
de

mao-

entretanto)

e automaticamen

do trabalhador.

Muito ao contrário,
no é t~

negar

desta superpopula

que entre esta abundância

e o nível de salários

uma rel~ç20

de produção

uma

Sem

de vida da classe trabalhadora

tina, deve ser considerado
-de-obra

introduzir

de maior relevância.

do movimento

Ç20 sobre as condições

porque,

na

da força de tra

até aqui desenvolvida

das recentes

Para entendê-las,

efeitos

de reprodução

a tendência

nem por isso elas deixam de ser aproveitadas.

A análise

poração

(como expressa

a ocorrência

de caráter

do Estado.

nos países

o pacto de poder que fundamenta

fenôme

social e político,

o papel e a atuação

do que ocorre

desse

capitalistas

o atual regime

de assegurar

Isto

c mpromete-o

da responsabilidade

a

da população

excedente

ou de dirigir

as suas políticas

uma redução

dos custos

de reprodução

da força de

des

subsistência
para

trabalho,

E, ainda mais, pela via de repressão

à organização

dos trabalhadores~

a continuidade

deste pa~

de conquistas

salariais

to, dificultando
4

o Estado

preserva

até mesmo c alcançe

e à

luta

•

mlnlmas.

Ainda que este trabalho
dar a discussão

de determinantes

como alguns deles vêm operando

A extrema
do Estado

no Nordeste,

car.ada pelas

medidas

dessa ordem,

cabe

aprofu~
salientar

na região,

parcimônia

denunciada
de

nao pretenda

dos investimentos

por diversos

emergência

nos

autores

sociais
e

períodos

mas
das

13

secas

constitui

tervenção

uma das características

quando dirigida

lação excedente
de trabalho

a assegurar

e a redução

dos custos de reprodução

intensa a repressão
na região,

pop~

da força

É significativo,

na cancvieira,

movimentos

ses, responsével
e das condições

a sua mobilização.

que ~ais

recentemente

pela reprodução
de subsistência

deste Trabalho,

vale ressaltar

també

reafirmar

na zo

e na do café, na Bahia, avança~

a correlação

Para concluir,

Jermite.

se~

de peso como os verificados

em Pernambuco,

do no sentido de alterar

porem,

oper~

dos diferentes

dificultando

dos

desconti

das transformações

produtiva

da clcsse trabalhadora,

partic~

e organizações

ao que se aliou a própria

de incorporação

tenhcm ocorrido

de 1964 foi

às lideranças

das suas lutas~ consequência

das nas formas
mentos

da

ln

nordestina.

trabalhadores
nuidade

da sua

a subsistência

Por outro lado, a partir
larmente

básicas

de forças entre as clas

dos padrões

de

remuneração

até aqui prevalecentes.

voltando

às colocações

como as análises

iniciais

apresentadas

como a pobreza:

não é um problema regional mas de
classe~
que atinge não a um Nordeste abstrato
e
inespecífico, mas à classe trabalhadora
aí
residente, em suas distintas frações;
constitui uma decorrência não de fatores na
turais adversos e imponderáveis, e/ou
uma expansão insuficiente da economia da re
gião, mas do próprio caráter que tem assumI
do o seu desenvolvimento,
muito expressivo~
ao combinar velhas e novas formas de explo
ração e de pauperização dos
trabalhadores
nordestinos;

-,

consequentemente,
não poderá ser
superada
com a simples expansão desse mesmo desenvol
vimento, sem que se processem
transforma
ç§es fundamentais na sua natureza e orientã
çao.

13

..
f
As quals, malS que uma
orma de
trabalhadores rurais atingidos,
cia, um mecanismo que garante a
produtiva e das relações sociais
serem atingidos pelas condições
das secas.

-

assegurar a reproduçao
dos
significam9
em sua
essên
continuidade da organização
de produção passíveis
de
de emergência e agravamento

36

Este trabalho, como tantos outros,
contribuir para.o entendimento desses problemas,

procurou
consciente

de que não constituirá o primeiro nem o último passo
sentido.

/
I

. o

nesse
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