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MOBILIDADE E TRABALHO DOS AGRICULTORES DE BAIXA RENDA DO VA

LE DO RIBEIRA

R E SUMO 

W.Lf.-0 o n J a e.o m.i. ni

ORIENTADOR: José Molina Filho 

0-0 bene6lc.io-0 do de-0envolvimento -05c.io-ec.onômi 

e.o no Bna-0.i.l não têm alc.ançado alguma.ó de -óua-6 anea-6 4unai-6

pob4e-6. A pne-0ente pe-0qui-0a anali-0a 0-0 pnoblema-0 da mobilida 

de e tnabalho do-0 ag4ic.ultone-0 numa. de-0-0a.-0 ãnea-6. A popula

ção e-0tudada 6ol e-0c.olhida ao ac.a-00 atnavê-0 do-0 c.ada-0t40-0 de 

pnopnietãnio-0 do INCRA, -0eu-0 dado-0 6onam c.oletado-0 enthe 

1973 e 1977 e em 6unção dele-0 de6lnlmo-0 a-0 -0eguinte-0 c.atego

nla-0 de agnic.ultone-0 e -0ua. ne-0pectiva hienanquia de pne-0tZ

gia: 7} pnopnietãhio-0, 2) annendatãnio-0, 3) panc.eino-0, 41 ª! 

-0alaniado-0 6ixo-0 e 5} a-0-0alaniado-0 eventuai-0. A mobilidade 

e-0tudada. he6ehe--0e a-0 mudança-0 do-0 agnic.ultone-0 atnavê-0 de-0-

-0a-6 categonial.). 

0-0 e-0tudo-0 6obne a mobilidade demon-0tham que 

0-0 6ilho-0 tendem a penmanec.en na.ó me-0ma-0 c.ategonia-0 -0Ôc.io

ec.onômlca-6 de Jeu-6 pa.i.J. Foi iJto também o que veni6ic.amo-0 

c.on-0.i.denando apena-0 tne-0 c.ategonia-0 de agnic.ultone-0, ou -6e

jam: 1) pnopnietánio-6, 2} annendatánio-0 e panc.eino-0 e 3) a-6-
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-0alaniado-0 óixo-0 e eventuai-0. Vimo-0 que há a-0-0oeiação po-0i

tiva e -0igni6ieante entne e-0-0a-0 eategonia-0 poi-0, em toda-0 

ela-0 o numeno de agnieultone-0 que penmaneeenam na me-0ma eate 

gonia de -0eu-0 pai-0 óoi -0empne maion que o do-0 que mudanam 

Entnetanto e-0ta a-0-0oeiação demon-0tnou -0en neiativamente 6na

ea e a-0 eategonia-0 eon-0idenada-0 -0ão exee-0-0ivamente ampla-0 , 

poi-0 podem e-0tan e-0eondenda a mobilidade que dentno dela-0 

oeanne. Con-0idenama-0 então a-0 eineo eategonia-0 que inicial

mente 6anam de6inida-0 e, na me-0mo nZvei de -0igni6ieância, v� 

ni6ieamo-0 que não mai-0 havia a a-0-0oeiação antenionmente en

eantnada: apena-0 32,0% do-0 agnieultone-0 penmaneeenam na me-0-

ma eategonia de -0eu-0 pai-0, 19, 1% mudanam pana eategania-0 -0u

penione-0 e 48,9%, pana eategonia-0 in6enione-0. 

0-0 eu-0to-0 da mobilidade -0ão mai-0 elevado-0 qua� 

do eia é de-0eontZnua e 0-0 ea-00-0 mai-0 extnemo-0 de-0-0a mobiiida 

de óanam 0-0 do-0 óilho-0 do-0 pnopnietánio-0 poi-0, 17,3% dele-0 

tonnanam--0e a-0-0afaniado-0 eventuai-0. A mobilidade paneialmen

te bloqueada também é ba-0tante -0igni6ieativa entne 0-0 agni

eultone-0 e-0tudado-0 poi-0, pon exemplo, dentne 0-0 que inicia 

nam -0ua-0 eanneina-0 eomo óiiho-0 de a-0-0aianiada-0 eventuai-0 

24,0% eon-0eguinam tonnan--0e apena-0 a-0-0aianiado-0 6ixo-0 e 

20,0% -0ubinam apena-0 até. a-0 eategonia-0 da-0 paneeino-0 e annen 

datânia-0. Também a mobilidade não in-0titueianaiizada é muito 

comum na população e-0tudada e tem intnoduzido muita de-0onga

nização em -0ua e-0tnutuna oeupaeionai. 
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A tec.nolog.ia agnic.ola modeAna e a-0 a.plic.açÕe-0 

da.ó nova.ó le.i-0 6obAe a :tenna e 6obne 06 tnabalhadone6 nu

�a.i-0� :têm pnovoc.ado muita.ó mudança-0 na negião. 16to :tem au

mentado a mobilidade do6 aguc.ultone-0� po.i-0 e-0ta é um meio 

de�e-0 6e adapta.nem â-0 mudança6 que oc.onnem. A-0-0.im mui:ta-0 mu-

oc.upac.ional.Pon exemplo,a eategonia do6 pnopnie:tânio-0 6oi ne

duz.ida pela metade (de 56,5% pana 28,3% do total) e a6 de

mai-0 aumen:tanam ba6tante na e6:t.AutuAa. Aelativa a.06 agnieulto 

ne-0,quando c.ompa.Aa.da.6 c.om a6 c.ategonia6 da e6tnu:tuna Aela:ti

va. a 6eu-0 pa.i6. 

mo b .. U .. ida.de 

quando veem 6Ua6 ac.upaçÕe6 e.ama um me.ia de ob:teAem 6uc.e-060 . 

Entne 06 agnic.ultone-0 de baixa nenda, en:tne:tanto, di6icilme� 

:te i6to oc.onne pai6, pana ele-0 genalmente a.6 oc.upaçõe-0 ne

pne-0e.ntam a.pena6 um meio de 6obnevivê.nc.ia.Pon i-060 vimo6,pon 

e�emplo,que. 32,0% do6 agnic.ultone6 e6:tudado6 e6:tão .imobiliza 

do6 no 6un_do da e.-0tnutuna oc.upa.c.ionaf e :têm -õe :tnan-06onmado 

e.m pa.upênnimo6. Seu paupeni6mo :tem muito que ve.n c.om .óua imo 

bilida.de,pai-6 é c.an6e.quê.nc.ia. de. 6e :te.nem 6e.c.hado pana e.le.-6 

a-6 canai6 da mobil.ida.de. que. 0-0 levaua pana 6ana de uma e.ate 

gania pobne.. São ele.ó pAincipaZme.nte que vivem 06 dnama-6 da 

pobne.za na campo. 
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MOBILITY ANO WORK OF THE LOW INCOME FARMERS IN THE RIBEIRA 

RIVER VALLEY 

SUMMARY 

Wi.t.õon Jac.omini 

ORIENTADOR: José Molina Filho 

e.c.on.omic..a.t. 

deve.f.opment in B11.azi.f. have nat 11.ea.c..hed -0ome 06 it.6 poo11. 

11.u11.ai a11.ea-0. The p11.e-0ent 11.e-0ea11.c.h a.naly-0e-0 the p11.obfem-0 06 

the 6a11.me11.-0' mobifity in one 06 the-0e a11.ea.-0. The papulation 

-0tudied ha-0 11.an.domly been c..hoben th11.augh the INCRA c..ada-0t11.e

06 11.eai e-0tate owne'1..6 and the data abaut it ha..6 been

c.oilec..ted between 1973 and 1977 an.d in a.c.c..011.danc.e with them

we ha.ve deóined the óoliowing c.ategonie-0 06 óa.11.mell..-0 �nd 

thein 11.e-0pec.tive p11.e-0tige hie11.a11.c.hy: 1) la.nd ownell..-0, 2) 

tenant.6, 3) -0ha11.e11.-0, 4) pe11.mane..nt empioyee-0, and 5) 

tempo11.a11.y employee-0. The mobiiity .6tudied c.onc.e11.n.-0 the 

6a11.me11.-0 1 c.hange-0 th11.ough the-0e c.atego11.ie-0. 

The -0tudie-0 a.bout the mobiiity demon-0t11.a.te.. 

that the 6a11.me11.-0' Jon.6 tend to 11.emain in the .6ame .6oc.iai 

ec.onom-lc.a.i c.a.te..9011.ie.-0 a.6 the.ú1.. 6athe'1.6. That wa.6 al-00 what 

we. 11.eai-lzed by c.on-0-lde11.ing thne.e c.a.te..9011.ie.6 atone.., a-0 

6oiiow-0= 1) ia.nd owne..'1..6, 2) te.nant.6 and -0ha.11.e.11.-0 and 3) 



pe.nma.ne.n:t e.mploye.e..6 a.nd temponany e.mploye.e..6. We 

that the.ne. i .6 a .6i..gni..6i..c.a.nt and pa.6i..ti..ve. a..6.6oc.i..a:ti..on 

the..õe c.ategoni..e. .6, óoll.. in all 06 :the.m the. numbe.n 06 

:tha:t ne.mai..ned i..n the 1.,ame. c.a:te.gony a.6 :the.i..n 6a:the.n1., 

alway1., lange.n :than :the. numbe.n 06 6anme.ll..-0 who move.d 

• XV.

among 

6anme.n.6 

wac 

to 

ano:the.n c.a:te.gony. Thi..c a.õJoc.i..a:ti..on, howe.ve.n, :tunne.d up :ta be. 

nela:ti..ve.ly we.ak an.d :the. c.a.:te.gan-ie.1., c.an.õi..de.ll..e.d ane e.xc.e.e.di..ngly 

bnoad, 6oll.. :the.y c.an be. c.onc.ealing :the. mabi..li..:tq oc.c.unni..ng 

wi..:thi..n :the.m.õelve.6. We c.on.õi..de.ne.d, :then. the 6-ive c.a:te.goni..e.1., 

we. had de6i..ne.d a:t :the. be.gi..nni..ng 06 th-ic pape.ll.., and a:t :the. 

f.iame. le.ve.l 06 .6-ign-i6-ic.anc.e., we. ne.al-ize.d tha:t :the a-0.õoc.-ia:t-ion 

we had 6ound be6one. no mane e.xi..Jted: only 32.0% 06 :the 

6anmell...6 ne.ma-ine.d i..n the. '->ame c.a:te.gony a.õ :the.-in 6a:the.ll...6;19. 1% 

move.d up to hi..ghell.. c.ate.goni..e..6, and 48.9% move.d down to lowen 

c.a:tega1ti..e..6. 

:the 

mobi..ti..:ty -i .6 clüc.on:tinuou.li and :the. mo.6:t exA:neme c.a..õe.l> 06 :thi.. .6 

mobi..li:ty we.ne :the one1., 06 :the. la.nd owne.ll...6'.õon.õ, 6oll.. 17.3% 06 

:them bec.ame :tempoll..any emptoyee.6. The. pan:ti..ally bloc.ked 

mobility i.6 al.60 vell..y .6i..gni..6i..c.an:t among the 6all..me.ll...6 bec.au.õe., 

6oll.. -in.1.,:tanc.e, among tho.õe who have begun :thein c.aneell...õ a.6 

.6on.6 06 :te.mpoll..all..y e.mptoyee..6, 24.0% have ac.c.ompl-i.6hed to 

bec.ame anly pell..mane.nt e.mplaye.e. .6 and 20.0% move.d up only to 

:the .õhane.n and tenan:t c.a:tegoll..i..el.The. nan-i..n.6:ti..tu:ti..onati..ze.d 

mob-ili..ty -i.6 al.60 vell..y c.omman i..n :the popula:tion .6:tudi..ed and 
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ha-6 bJtought a gJteat deai 06 diloltganization into it-0 

oc.c.upational -0t1tuc.tu1te.. 

The. modeJtn ag1tieuitu1tai tec.hnoiogy and the. 

en.601teement 06 the. ne.w iaw-6 on. the. land and on the. 1tu1tai 

wo1tke1t-0 have. pltovoked a g1te.at deal 06 change.-0 in the. ne.gion. 

Thi-0 ha-0 inc1te.a-0ed the. 6a1tme.1t-0' mobiiity becau-0e thi-6 i-6 a 

mean-0 they have to adapt them-0e.ive-0 to the. change-0 that take. 

piace.. Thu-0 many change-0 aJte. ai-00 intJtoduc.e.d in the. 

catego1tie-0 06 the accupationai -0t1tuctu11.e. Fon in-0tanc.e, the 

ian.d owne.Jt cate.9011.y ha-0 bee.n ne.duced by the. hai6 (61tom 56.5% 

Lt d11.oppe.d to 28.3% 06 the. to,tai) and the. Jtemaüiing 

cate.go1tie-0 have had a 91teat inc.Jtea-6e. in the. -0t1tuc.tu..1te 

c.on c.e.Jtnin.g the. óaJtme.Jt-6 a-6 eompaJied with the. c.ate.goJtie.-6 o ó 

the. -6t1tuctu1te. 1tega.1tding the.iJt 6a-the.Jt-6. 

The. peopie. a.Jte. mane -0timuiate.d towa.Jtd mobiiity 

whe.n the.y -0ee the.iJt oc.eupation-0 a-6 a me.an-6 to Jte.aeh -0uec.e-0-0. 

Among the. iow ineome. óa.Jtme.Jt-6, howe.ve.Jt, thi-0 -6e.idom happe.n-6 

be.c.au-0e 601t the.m, in ge.ne.Jtal, theiJt oc.c.upation-6 1te.p1te.-0e.nt 

ju-0t a me.an-6 06 e.a1tning the.iJt iiving. He.nee. we. have. -0e.e.n,60Jt 

in.-6tanc.e., that 32.0% 06 the. 6a1tme.1t-0 i-0 immobilize.d at the. 

bottom 06 the. oc.c.uparionai -6t1tuc.tu1te. and ha-0 be.e.n bec.oming 

e.xtne.me.iy pooJt. The.iJt paupe.1ti-0m ha-0 muc.h to do with the.in 

immobiiity, 601t thi-6 i-0 a c.on-0e.que.nc.e. 06 the. c.io-6ing 601t 

the.m 06 the. mobiiity c.hanne.i-6 whic.h would iead the.m out 06 a 

poalt cate.901ty. They a.Jte. the. one.-6 mo-6t 06 ali who e.ndu�e the 

dnama 06 pove.Jtty in the. �u1tal a�ea. 



I. I NTRODUÇJ\O

l. Mobi1idade e Desenvolvimento SÕcio-Econõmico

O crescimento econômico no Brasil, como em ou 

tros paTses em desenvolvimento, tem levado a uma intensa e 

desigual urbanização e industrialização de suas regiões e a 

um rápido desenvolvimento tecnológico. Os pequenos produto

res e os trabalhadores agrTcolas têm sido pouco beneficia

dos e até mesmo prejudicados com essas transformações, as 

quais nao raro os tem levado ao êxodo rural. As descontinui 

dades e consequências do crescimento econômico também têm 

levado ao aparecimento dos chamados "bolsões de pobreza" ou 

"áreas de pobreza rural", onde sobrevivem os agricultores 

de baixa renda do paTs. Segundo PATRICK (1975a: 2), presen

temente uma atenção cada vez maior vem sendo dada ao estudo 
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desses agricultores e um consenso cada vez maior vem se fir 

mando de que, os planos de desenvolvimento do setor rural 

devem visar, também, a melhoria do bem-estar da população 

rural e não simplesmente o aumento da produção no setor. 

São muitos os fatores de desenvolvimento que 

provocam mudanças no setor agrfcola. Alguns deles são: a 

expansao das áreas de exploração agrTcola, o desenvolvimen

to da tecnologia de produção, o aumento das migrações inter 

nas e o desenvolvimento da escolarização. Todos esses fato

res contribuem para tornar menos r!gidas e mais diversifica 

das as categorias dos trabalhadores agrTcolas fazendo com 

que surjam canais de mobilidade entre elas. Assim,esses fa

tores tornam o desenvolvimento e a mobilidade social estrel 

tamente relaclonados e por isto, segundo GERMAHI (1966), a 

própria mobilidade pode ser considerada como um aspecto Im

portante do desenvolvimento, uma vez que ela se acelera e 

se mantem alta, enquanto dura o desenvolvimento. 

Os estudos sobre o desenvolvimento e mobilida 

de em geral têm demonstrado que, na medida em que se proce� 

sa o desenvolvimento sócio-econômico de um paTs, há mudança 

de suas técnicas mais simples de produção agr1cola para tê� 

nicas mais complexas e sofisticadas e, enquanto que o núme

ro dos seus trabalhadores especializados tende a aumentar , 

o dos seus trabalhadores agrTcolas tende a diminuir. Segun

do QUElROZ {1965:7), o desenvolvimento sócio-econômico bra-
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sileiro tem seguido essas mesmas tendências e tem acentuado 

a mobilidade no setor agrfcola, não apenas porque tem cria-

do e desenvolvido ocupações novas, mas também porque 

atrofiado e extinguido muitos cargos ocupacionais. 

tem 

Esta 

atrofia e extinção tem ocorrido principalmente no setor agr! 

cola, pois alf. em geral o desenvolvimento tem levado ã ado 

ção de uma tecnologia de produçaõ relativamente moderná . •

Nas áreas onde isto ocorre, a própria mobilidade parece ser 

um produto da adaptação is mudanças tecno15gicas ou i um 

produto de adaptação a outras mudanças provocadas pelo de

senvolvimento. 

Consequentemente, o desenvolvimento sócio-eco 

nômico estimula os agricultones ã mobilidade e contribui p� 

ra elevar seus nfveis de aspiração. Segundo PASTORE (1974: 

14), entr�tanto, frequentemente os esforços dos agriculto

res no sentido da mobilidade social têm resultado apenas nu 

ma mobilidade espacial ou geogrâflca, a qual reprcs�nta o 

fracasso da mobtlidade desejada. Em consequência aumentam 

as diferenças entre as aspirações de mobilidade e a real ida 

de para os agricultores 1 aumentando assim a instabilidade e 

a insatisfação na sua população. Essas frustrações têm con

trfbufdo, inclusiv€� para aumentar os protestos no setor 

agrfeola e a própria estabilidade da sociedade nesse setor 

pode depender de como as autoridades const..ituTdas lidam com 

esses protestos. 

Nos paTses em transição ,d.e um estágio essen-
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cialmente agrTcola para um estágio industrial, o desenvolvi 

mento sócio-econômico pode alterar a estrutura ocupacional. 

�o Brasil, na dicada de 60 caracterizada por um grande cre! 

cimento econômico, a força de trabalho na agricultura dimi

nuiu de l16,0% para li0,0% do total (PATRICK, 1975b:7). Acom

panhando o desenvolvimento o processo de industrialização 

tamb;m pode modificar a estrutura ocupacional provocando 

uma reorganização d� força de trabalho, levando cada traba-

lhador a empregar melhor suas aptid�es. Neste caso a pro-

pria mobilidade resultante se constitui num fator de desen

volvimento. Foi no sentido de estudar alguns aspectos do 

desenvolvimento sôcto-econômico no Brasil que, em 1972, se 

deu in'fcio ao projeto de pesquisa "Alternativas de Oesenvol_ 

vimento para os Grupos de Baixa Renda na Agricultura Brasi-

1elra11 . Participam desse projeto a Escola Superior de Agri

cultura "Luiz de Queiroz11 de Piracicaba, a Empresa Brasi

leira de Pesquisa Agropecuária, o Instituto de Pesquisas 

Econômicas e outros Órgãos Interessados na aceleração do 

desenvolvimento no paTs. O presente trabalho baseia-se nes

se projeto, entretanto restringe-se a uma população mais li 

mitada e a um problema especTfico, ou seja, o de estudar a 

mobilidade e trabalho dos agricultores de baixa renda do Va 

le do Ribeira, no Estado de Sio Paulo. 
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2. Colocação do �roblema da Pesquisa

A estrutura ocupacional compreende toda inte

raçao regular que ocorre entre as pessoas em função de 

suas ocupaç5es e inclui os virios meios pelos quais os as

pectos econômicos dos papeis sociais são diferenciados e 

organizados (MOORE, 1966:194). Segundo HUTCHINSON ( 1960 

19}, nessa estrutura as ocupações podem estar organizadas 

em estratos superpostos ou cm nTvets, segundo uma hierar-

qula de prestTgio. Toda mobilidade ascendente ou descenden-

te atr0vês dessa estrutura implica em mudanças para pos i -

ções que possuem mais ou menos prestTgio, respectivamente e 

toda mobilidade horizontal impl lca em mudanças entre posi

çoes que possuem prestrgio semelhante. Os conceitos de mobi 

1 idade vertical e horizontal podem ser utilizados nos estu 

dos da mobll idade de indivíduos ou de grupos de pessoas e 

podem se referir tanto ã mobilidade estrutural como ã mobi-

l idnde por substituição. A mobilidade estrutural refere-se 

ãs mudanças na ordem, no volume e no numero dos estratos 

considerados. A mobilidade por substituição refere-se 

mudanças através dns quais as pessoas passam a ocupar 

as 

as 

posições deixadas por outras pessoas e portanto não implica 

em mudanças estruturais. Consequentemente a mobilidade es

trutural produz mudanças na estrutura ocupacional e a mobi• 

1 idade por substituição teoricamente deixa-a intacta em sua 

forma. 



• 6 •

Foi considerando o processo de mobilidade e

os problemas de desenvolvimento acima colocados que nos pr�

pusemos realizar este estudo sobre a mobilidade e trabalho

dos agricultores de baixa renda do Vale do Ribeira, no Es

tado de Sno Paulo. A mobilidade desses agricultores,atravês

das categorias de trabalhadores agrfcolas, parece indicar 

a existência de uma hierarquia de prestTgio entre elas e 

essn hierarquia parece ter sempre um sentido de ascensao e 

de descenso social. Considerando essa hierarauia, alguns a� 

tores têm indicado que na região estudada muitos trabalhado 

res agrícolas comuns têm conseguido tornar-se parceiros e 

muitos destes têm chegado a ser proprietários; por outro la 

do, há tanbêm muitos proprietários que têm se tornado par

ceiros e muitos desses tambêm têm se tornado assalariados . 

Em consequência, verificamos que existem muitos casos de 

mobilidade na população estudada. Entretanto seaundo PA-

TRICK (l375a), apesar desses casos serem bastante conhe-

cidos, são necessários outros estudos para que essa mobil i

dade, a hierarquia de prestTgio e a estrutura ocupacional 

da região possam ser melhor conhecidas e analisadas. São es 

ses os problemas que procuramos aqui estudar. 

Nesta pesquisa sempre estaremos interessados 

na nobilidade dos agricultores de um modo geral, porém mais 

especificamente eln será analisada em termos intergeraclo

nais, isto ê, em termos das relnçÕes entre as categorias de 
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trabalho dos agricultores e as de seus pais. FOLKMAN e 

COUHIG (1963:407) em seus estudos verificaram que 85,0% dos 

agricultores entrevistados mantinham-se em ocupações seme

lhantes às de seus pais e, nesse sentido, analisaram a he

rança ocupacional e a herança da pobreza que geralmente os 

pequenos agricultores deixam para os seus filhos. Estas sao 

algumas das questões que também procuraremos analisar aqui, 

verificando quais sao as direções da mobilidade realizada 

pelos agricultores, quais os grupos que mais frequentemente 

subiram ou desceram na estrutura ocupacional e quais as mu

danças ocorridas nessa estrutura. São estas, portanto, algu 

mas das questões que procuraremos esclarecer no presente 

trabalho, admitindo juntamente com PATRICK (l975b:11) que, 

se conseguirmos identificar o grau em que os agricultores 

estão fixos ou móveis em suas categorias de trabalho e se 

conseguirmos caracterizar os diferentes grupos nesse senti

do, isto poderá ser de grande val la para a definição dos 

programas de ajuda a eles destinados, permitindo que sejam 

assistidos de modo mais adequado ã situação particular de 

cada um. 
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II. METODOLOGIA

1, Seleçio da Ãrea e da Populaçio Est�dada

O projeto de pesquisa "Alternativas de Desen

volvimento para os Grupos de Baixa Renda na Agricultura Br� 

sfleira,. visa analisar a situação dos agricultores de baixa 

renda em tres diferentes regiões do paTs e para isso sele

cionou, em cada uma delas, as ãreas mais representativas da 

pobreza rural. As ãreas selecionadas foram o Vale do Ribei

ra, no Estado de São Paulo; a zona da Mata e Campos das Ve! 

tentes, em Minas Gerais e o Municfpio de Canindê, no Sertão 

Central do Ceará. Como dissemos, o presente estudo utiliza 

os dados coletados através desse amplo projeto de pesquisa. 

Entretanto se restringe a uma população mais limitada e a 
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um problema específico, ou seja, o de analisar a mobilidade 

e trabalho dos agricultores de baixa renda do Vale do Ribei 

ra, no Estado de São Paulo. 

A área selecionada para o presente estudo cons 

titui-se numa microrregião homogênea, onde a agricultura de 

baixa renda representa uma característrca importante. Para 

a definição da população e seleção da respectiva amostra , 

estudada pelo projeto de pesquisa "Alternativas de Desenvo,!_ 

vimento para os Grupos de Baixa Renda na Agricultura Brasi

leira", foram usadas as relações de proprietários forneci

das pelo INCRA e a partir delas foi selecionada ao acaso 

uma amostra de pequenos proprietários, cujas propriedades 

eram menores que o módulo de suas respectivas regiões 

(PATRICK, 1975a:4). Dentre os proprietários sorteados fo

ram el imínados os que possuíam duas ou mais propriedades e 

também os que tinham apenas sTtios recreativos. Como não ha 

via lista das pessoas pertencentes às demais categorias de 

agricultores, foram incluidos na amostra todos os agricul-

tores não-proprietários que moravam próximos aos pequenos 

proprietários sorteados. Assim foram Incluídas na amostra 

as pessoas pertencentes ãs várias categorias de agriculto

res, das diferentes regiões estudadas, sendo que no Vale do 

Ribeira os agricultores estudados residem nos municfpios de 

Jacupiranga, Miracat�, Pariquera-Aç� e Pedro de Toledo. Se

gundo PATRICK (l975a:32), há grande variação na renda dos 
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agricultores dessa região. Entretanto, entre os agriculto

res aqui estudados, a renda "per capita" familiar ( produto 

da divisão da renda total da família, pelo numero de seus 

membros) varia apenas entre 15% e 30% abaixo da renda "per 

capita" estimada no Brasil, em 1973, que era de US$ 700 an.!:!_ 

ais. Portanto, são esses os níveis que caracterizam a popu

lação estudada como sendo de baixa renda e composta por agrl 

cultores que residem numa região de pobreza rural.Conseque� 

temente os agricultores estudados não representam o conjun

to total dos agricultores brasileiros. Entretanto, segundo 

PASTORE (1974), eles representam os grupos de baixa renda 

da agricultura brasileira, pois vivem numa situação de sub 

sistência, são típicos das áreas rurais pobres e represen

tam os problemas da pobreza rural difundidos no país. 

2. Alguns Problemas de Conceituação e de Metodologia

A descrição e anâl ise da mobilidade aqui estu 

dada subordina-se aos conceitos de mobilidade social. Essa 

mobilidade implica essencialmente no movimento de grupos ou 

de pessoas através da estrutura social, implica nas mudan

ças de uma posição social a outra ou de uma categoria so

cial a outra. Segundo BROOM e SELZNICK (1968:178) t a mobil! 

dade social frequentemente tem sido inferida a partir da 

mobilidade ocupacional e essa inferência geralmente justifl 

ca-se porque a posição do individuo no padrão total das de-
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sigualdades depende amplamente de sua ocupaçao. Segundo GA

LESKI (1972:35), toda ocupação consiste num complexo de ati 

vidades que requer treinamento especial, é executada regu

larmente, corresponde â prestação de serviços ã outras pes

soas e representa um meio regular de sustentação ou de so

brevivência. As categorias dos agricultores ou dos trabalh� 

dores agrTcolas referem-se ãs classificações de todo conju� 

to de agricultores que executam suas ocupações, segundo as 

mesmas condições ou segundo condições semelhantes de traba

lho. Na presente pesquisa, no sentido de analisarmos a mobi 

lidade dos agricultores, através das categorias de trabalha 

dores, nos baseamos principalmente nos estudos de ETTORI 

(1961}, nos da Fundação Getúlio Vargas (1956) e nas observa 

ções de PATRICK (1975a} para definirmos as categorias estu

dadas. Assim definimos as seguintes categorias de trabalha 

dores, as quais representam os estratos da estrutura ocupa

cional relativa à população estudada: pequenos proprrétá

rios, arrendatários, parceiros, assalariados fixos e assa)� 

riados eventuais. Como podemos perceber, essas categorias 

são bastante abrangentes. Entretanto não chegam a represen

tar, por si mesmas, toda a posição sócio-econômica dos agri 

cultores, uma vez que por status sócio-econômico devemos e� 

tender a posição social das pessoas, consideradas em função 

da média de suas posições ocupacionais e em função de seus 

nTveis de renda e de educação (KAUFMAN e� ali�, 1953}. Con-
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sequentemente as categorias definidas, de fato nao abrangem 

todos os aspectos da posição social dos agricultores. Entr� 

tanto devemos admitir que elas são bastante relevantes e 

distintas entre si, uma vez que permitem distinguir entre 

proprietários e não-proprietários e entre responsáveis (pr� 

prietârios, arrendatários e parceiros) e não-responsáveis 

(assalariados) pela produção. 

Segundo GALESKI (1972:46), as atividades dos 

fazendeiros ou dos proprietários de terra, embora sejam for 

malmente reconhecidas como constituindo uma ocupação ou co

mo pertencentes a uma categoria ocupacional, de fato nao 

são nem podem ser tratadas como tal, pois nenhum outro tipo 

de trabalho possui atividades tão amplas e tão abrangentes, 

combinando em si atividades pertencentes à várias ocupações. 

De fato é difTcil definir os proprietários de terra como 

uma ocupaçao ou como uma categoria ocupacional, se as suas 

atividades são dirigidas apenas para a obtenção dos lucros 

ou dos proventos relativos às suas propriedades, ou se eles 

não trabalham como diretores de suas empresas. Isto é ainda 

mais comum no caso dos grandes proprietários, os quais ge

ralmente sao apenas os organizadores e quase nunca os exe

cutantes dos trabalhos em suas propriedades. Entret,nto as 

dificuldades de se aplicar o termo categoria de agriculto

res ou de trabalhadores agrTcolas aos pequenos proprietá-

rios que operam as suas propriedades, como é o caso dos 
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agricultores em questão, sao bem diferentes. No caso dos p� 

quenos proprietários aqui estudados, suas famTl ias traba

lham suas próprias terras, eles próprios são os empresários, 

os produtores e vendedores dos produtos colhidos e executam 

os vários outros serviços de suas propriedades. Portanto 

seus trabalhos envolvem atividades bastante variadas e, as

sim, não se constituem numa ocupação especTfica. Dadas es

sas considerações então devemos admitir que, ser fazendeiro 

ou ser grande proprietário de terra, pode corresponder qua

se exclusivamente a uma posição de classe ou a um status so 

cial. Porém ser um pequeno proprietário ou um pequeno pro

dutor que trabalha sua terra, como é o caso de alguns agri

cultores aqui estudados, corresponde mais a uma categoria 

de agricultores ou de trabalhadores agrTcolas. 

Considerando o processo de mobilidade, verifi 

camos que as variáveis cruciais ou mais Importantes que 

aqui deverão ser estudadas sao as que se referem às posi-

çoes dos agricultores e de seus pais nas categorias de 

trabalhadores e a mobilidade dos agricultores através delas. 

As posições dos agricultores e de seus pais serão definidas 

em função das condições em que eles exercem suas ocupações, 

oque os situará nas categorias de trabalhadores. A mobilida 

de estudada refere-se às mudanças realizadas pelos agricul

tores em suas posições relativas a essas categorias, tendo 

como ponto de partida as posições ocupadas pelos seus pais. 
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Quanto ã sua direção, essa mobilidade será analisada em seu 

sentido ascendente ou descendente, conforme os agricultores 

tenham se movido para cima ou para baixo na hierarquia de 

prestTgio ocupacional; quanto a sua magnitude, ela serâ es

timada em função das diferenças entre as posições dos agri

cultores e as de seus pais. Por exemplo, segundo os Julga

mentos dos agricultores, as categorias dos trabalhadores 

agrTcolas compõem a seguinte hierarquia, conforme sua ordem 

decrescente de prestTgio: 

1- Proprietários,

2· Arrendatários, 

3- Parceiros.

4· Assalariados fixos, 

5- Assalariados eventuais.

Consequentemente um agricultor, filho de proprietário, que 

se tornou arrendatário, realizou uma mobilidade descendente 

menor que outro, também filho de proprietário, que se tor

nou assalariado eventual: no primeiro caso, o agricultor 

desceu apenas uma categoria, enquanto que, no segundo, o 

agricultor desceu 4 categorias. Através desses exemplos ve

mos também que, a posição dos pais representa apenas um po� 

to de partida em função do qual é avaliada a magnitude e a 

direção da mobilidade dos agricultores entrevistados, sobre 

os quais incide toda a anâl fse da mobilidade. 

No setor rural, frequentemente os trabalhado-
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res têm mais de uma atividade, o que pode confundir o pro-

prio Censo, já que um agricultor pode ser contado várias ve 

zes em diferentes categorias ocupacionais (QUEIROZ,1965:36). 

De fato, no setor agrfcola não é raro um agricultor ser, ao 

mesmo tempo, proprietário de terra, parceiro na propriedade 

vizinha e, ainda, tarefeiro nas horas 1 ivres .. Segundo PA-

TRICK (1975a:42), ê assim também na região estudada, pois 

ali muitos agricultores também trabalham fora de sua princl 

pal unidade de produção. PEREZ (1975) observou que, na re

gião estudada, cerca de 40,0% dos agricultores desenvolve

ram atividades adicionais no ano agrícola de 1973/74 e no

tou que muitas atividades não-agrTcolas lhes representam i� 

portante fonte de renda. Dada essa complexidade e pol ivalê� 

eia das ocupações dos agricultores, tivemos que decidir em 

função de quais categorias de trabalhadores seriam defini

das suas posições. E as definimos em função das categorias 

principais ou mais importantes, às quais eles declararam 

pertencer na época da pesquisa. Na grande maioria dos ca

sos, essas categorias foram por eles mencionadas em primei

ro lugar, o que significa que eram aquelas com as quais 

eles mais se identificavam. Frequentemente essas categorias 

se referiam, também, ã sua maior fonte de renda e às ativi

dades nas quais eles dispendiam o maior número de horas de 

trabalho por dia. Para a definição da posição dos pais dos 

agricultores, consideramos também as categorias de trabalha 



dores que, nesse sentido, seus filhos mencionaram em primel 

ro lugar. lsto também significa que eles identificavam seus 

pais mais com essas categorias e que elas correspondiam 

mais às suas ocupações principais. Como na população estud� 

da a média de idade dos agricultores é 43,5 anos e, consid! 

rando que as técnicas de pesquisa sobre a mobilidade inter

geracional põem ênfase na correspondência entre as idades 

dos pais e as dos filhos estudados, definimos a categoria 

de trabalhador dos pais dos agricultores em função das cat� 

gerias que, segundo seus filhos, eles possuiam ao redor dos 

40 anos de idade. 

Como a presente pesquisa se refere aos estu

dos de mobilidade, também ela apresenta algumas deficiências 

metodológicas que eles não têm conseguido eliminar. Por exem 

plo, esses estudos não contam ainda com uma base teórica 

adequada e por essa razão dependem essencialmente da metodo 

logia neles utilizada (KAUFMAN e� aiii, 1953:16). Quanto ãs 

categorias neles consideradas verifica-se que, se as mesmas 

são definidas muito amplamente, tendem a ocultar a mobilida 

de que dentro delas ocorre, uma vez que são igualadas, numa 

mesma categoria, posições que são significativamente dife

rentes. Consequentemente teremos a falsa impressão de estar 

diante de uma estrutura relativamente estática, como se deu 

na presente pesquisa, quando os agricultores foram classifl 

cados em amplas categorias de trabalhadores (Tabela 10, p. 
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50). Segundo DUNCAN (1966:56), os estudos de mobil Idade tam 

bêm apresentam deficiência, no sentido de que neles os da

dos em parte são colhidos retrospectivamente, uma vez que , 

por exemplo, inquire-se os entrevistados sobre o trabalho 

de seus pais. Segundo esse autor, nesses estudos ê erro pe� 

sarmos que através dos filhos possamos ter uma amostra ou 

informações fidedignas quanto à população dos pais no pas

sado, pois, épocas e populações diferentes exigem amostras 

diferentes. Nos estudos de mobilidade intergeracional, en

tretanto, quase sempre a amostra relativa à população dos 

pais é obtida apenas através da escolha dos respectivos fi

lhos e geralmente apenas estes são entrevistados. Finalmen

te DUNCAN observa também que, os estudos de mobilidade têm 

o inconveniente de não apresentarem correspondência entre 

as idades nas quais se consideram as posições dos pais e as 

dos filhos, sendo irregulares, portanto, as comparações que 

entre elas se estabelecem. Nas suas conclusões, porém, DUN

CAN admite que, apesar dessas deficiências introduzirem al

guns problemas de significância e de validade nos estudos 

de mobilidade, elas não chegam a invalidá-los e se quiser

mos usar muitos dados sobre a mobilidade temos que aprender 

a lidar com essas deficiências, pois, embora existam algu-

mas imprecisões nos seus estudos, isto não significa que 

eles sejam inválidos ou inúteis. Segundo WILENSKY ( 1966: 

102), muitas de�iciências dos estudos de mobilidade podem 
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ser contornadas, se neles procurarmos analisar apenas os ti

por mais importantes de mobilidade e suas descontinuidades . 

Na presente pesquisa, seguindo as sugestões desses autores, 

sempre que possTvel procuramo contornar algumas das defi

ciências comuns desses estudos fazendo, como já expJ icamos , 

com que as posições dos agricultores e de seus pais fossem 

consideradas nas épocas em que eles tinham idades semelhan

tes; também procuramos reduzir ao mTnimo o número das infor

mações sobre os pais, as quais foram obtidas através dos fi

lhos e, na discussão dos dados, procuramos analisar princi

palmente as descontinuidades na mobilidade. 

3. Coleta e Organização dos Dados da Pesquisa

Os questionários relativos ao projeto de pes

quisa "Alternativas de Desenvolvimento para os Grupos de Bai 

xa Renda na Agricultura Brasileira" (nos quais se baseia o 

presente estudo), foram elaborados pelos técnicos das insti

tuições nele envolvidas e foram aplicados principalmente p� 

los alunos dos cursos de pós-graduação das universidades que 

dele participam (PASTORE, 1974). As aplicações dos questioná 

rios, nas diferentes regiões estudadas, deu-se através de en 

trevistas realizadas com os chefes das famfl ias dos agricul

tores, em anos sucessivos. Na presente pesquisa, dada a re

gião selecionada para estudo, utilizamos apenas os question� 

rios aplicados no Vale do Ribeira, em julho de 1973 e julho 
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de 1974. O primeiro desses questionários foi aplicado em 239 

agricultores, versava sobre o ano agrTcola de 1972 /73 e co

lheu dados sobre os recursos das famTlias dos agricultores , 

seu capital humano, sua história e suas técnicas de produ-

ção. O segundo questionário foi aplicado em 2 2 5 dos mesmos 

agricultores entrevistados no ano anterior e colheu dados so 

bre os aspectos sociolÕgicos e polfticos de suas famTlias e 

dados sobre suas atitudes quanto à tecnologia agrTcola. Com 

base nesses questionários e tendo em conta o problema da pr� 

sente pesquisa, organizamos fichas individuais com dados re

lativos a cada famTlia ou a cada agricultor estudado. Foi a 

partir desses dados que construTmos as tabelas e os quadros 

para a computação dos resultados relativos ao problema espe

cífico da pesquisa em questão. A discussão dos resultados 

foi realizada principalmente em termos de frequências, per

centagens e Qui-quadrado (X 2 ), uma vez que os dados relati

vos às variáveis estudadas foram classificados apenas em es

calas nominais e ordinais. 

Finalmente, para ganharmos maior insight sobre 

a população e sobre a região estudada, em julho de 1977 fize 

mos entrevistas e observações diretas nos municTpios de Pe

dro de Toledo e de Miracatu. Nesses municTpios entrevistamos 

64 agricultores na zona rural, no sentido de observarmos 

suas condições de habitação, seu nTvel de vida, suas propri� 

dades agrTcolas e procuramos definir melhor a estrutura ocu-
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pacional ou a hierarquia de prestigio existente entre as ca

tegorias dos agricultores. Nesse sentido pedimos aos entre

vistados que considerassem as condições de vida e de traba

lho, bem como os níveis de prestTgio das diferentes catego

rias de agricultores e as ordenassem segundo uma hierarquia 

de prestígio. Foi através desses julgamentos que pudemos de

finir a mobilidade ascendente e descendente na estrutura ocu 

pacional da população estudada. Paralelamente a esses traba

lhos, fomos selecionando e organizando os dados dos recen

seamentos e de outros estudos sobre o Vale do Ribeira, no 

sentido de obtermos uma visão geral da região e um esboço 

dos aspectos econômicos, das condições de vida e sobretudo 

da pobreza da população estudada. 
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III. A REGIÃO E A POPULAÇÃO ESTUDADA

l. Caracteristicas Gerais

A área estudada localiza-se na região sudeste 

do pafs e, dentre as suas regiões, é nesta onde se faz o 

maior uso de terras aproveitáveis para a agricultura, é nela 

onde hã o maior número de parceiros e arrendatários, embora 

entre seus agricultores predominem os trabalhadores assala

riados (PEREZ, 1975:37). Nesta região, a área focalizada lo

caliza-se no Estado de São Paulo. De um modo geral, este Es

tado tem uma agricultura altamente mecanizada e, embora use 

uma percentagem relativamente pequena de sua população econo 

micamente ativa, sua agricultura tem um alto nTveJ de produ• 

tividade e de comercialização. Neste Estado, geralmente os 
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assalariados fixos predominam nas grandes propriedades, os 

assalariados eventuais predominam nas propriedades médias e 

a mão-de-obra familial predomina nas pequenas propriedades . 

Nas grandes propriedades há, em média, 6,5 residentes por 

imóvel e no Estado todo há um grande deslocamento da popula

çao rural para a periferia das zonas urbanas, o que dá ori

gem ã formação dos trabalhadores agrTcolas volantes (PEREZ, 

1975). No Estado de São Paulo, a área focalizada localiza-se 

no Vale do Ribeira, que representa a micro-região homogênea 

265 (FIBGE, 1970), composta por dez municTpios, conforme mos 

tra a Tabela 1. 

Esta tabela apresenta a relação dos municTpios 

do Vale do Ribeira e suas respectivas populações, segundo o 

Censo de 1970. Através dela verificamos que, a microrregião 

em questão é composta por municfpios cujas populações va

riam de 6.080 ã 24.281 habitantes e em todos eles, exceto em 

Registro, a população rural ê acentuadamente maior que a ur

bana. Segundo PATRICK (1975a), a microrregião em questão ca-

racteriza-se por municfpios pouco desenvolvidos e em toda 

ela a agricultura de baixa renda tem um peso importante. 

Segundo PASTORE (1974:16), o Vale do Ribeira 

representa uma área de pobreza em meio a um Estado rico e is 

to é consequência das descontinuidades do desenvolvimento 

que se verifica no pafs. Como sabemos, esse desenvolvimento 

tem provocado intensa urbanização e industrialização em va-
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TABELA 1. População Rural e Urbana dos MunicTpios do Vale do 

Ribeira, 1970. 

MUNICTPIOS p o p u L A Ç ;r. o

URBANA RURAL TOTAL 

Cananéia 1 • 929 4.121 6.080 

Eldorado 2.556 8.289 1 O. 84 5 

lguape 8.903 1 O. 3 08 19.211 

Jacuplranga 6.730 9.540 16.270 

Juquiã 3.665 8.984 12.649 

Miracatu 2. J 7 5 1 l • 96 3 14.138 

Pariquera-Açú 1 • 8 5 O 5.956 7.806 

Pedro de Toledo 1 • 8 l 7 4.278 6.095 

Registro 12.617 1 1 • 6 64 24.281 

Sete Barras 1 • 7 04 7.519 9.223 

FONTE: FIBGE, Censo Demográfico - São Paulo, 1970. 

,ias regiões, porem tem deixado de lado segmentos importan

tes da população, aumentando as desigualdades econômicas e 

sociais entre as diferentes áreas do pais. � nessas areas 

pouco desenvolvidas, ou áreas de pobreza rural, onde sobrevi

vem os grupos de baixa renda da agricultura brasileira. O V� 

le do Ribeira é uma dessas áreas e, por essa razão, o Gover-
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no do Estado constantemente tem canalizado, para alT, muitos 

recursos visando atenuar os problemas existentes (PATRICK, 

l975a:5). Os agricultores dessa região, cuja amostra é obje

to do presente estudo, em geral sao pequenos proprietários , 

arrendatários, parceiros e assalariados. Segundo PASTORE 

(1974:14), esses agricultores têm achado diffcil entrar para 

a agricultura comercial e, assim, se mantêm apenas numa agrl 

cultura de subsistência. Segundo PEREZ {1975), entretanto,e� 

sa. região não pode ser considerada apenas uma ãrea de agricul 

tura de subsistência, embora uma parte significativa de sua 

produção destine-se apenas ã subsistência dos seus produto-

res. Mais exatamente, os agricultores estudados devem ser 

considerados representantes dos grupos de baixa renda da 

agricultura brasileira, ou representantes dos grupos de po

breza rural difundidos no pais. 

2. A Produção Agrícola

Na regi;o estudada, em termos numéricos predo

minam os minifúndios, porêm, em termos de ãrea,predominam as 

grandes propriedades. Trata-se de uma região litorânea, onde 

o clima é Úmido e o terreno é parcialmente acidentado. A Ta

bela 2 mostra a distribuição de suas propriedades agrícolas, 

segundo as classes de área. 

Esta tabela apresenta a distribuição das pro

priedades agrTcolas, segundo as classes de área, no Vale do 
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TABELA 2. Distribuição dos lmÔveis Rurais do Vale do Ribeira, 

segundo as Classes de Area, 1972. 

Classes de �rea 

(ha) 

o 

50 

500 e 

TOTAL 

50 

500 

mais 

5.293 

2.142 

294 

7.729 

FONTE: L.H. PEREZ (1975:106) 

Imóveis 

% 

68,5 

27,7 

3,8 

100,0 

Ribeira, em 1972. Verificamos que, de fato, a percentagem 

das propriedades pequenas, isto ê, com menos de 50 ha é re

lativamente grande, pois alcança 68,5% do total. Entretanto 

segundo PEREZ (1975:107), a maior parte da área corresponde 

a apenas 3,8% dos imóveis relativos ãs propriedades de 500 

ha e mais. Segundo PEREZ, no Vale do Ribeira a topografia 

acidentada, sujeita a inundações e, por 
-

isso, sua area apro-

veitâvel é relativamente pequena. Mesmo essa área ainda 

pouco explorada, pois apenas 30,9% dela ê utilizada com 

explorações agrTcolas. 

as 

No Vale do Ribeira, 59,6% da área das grandes 
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propriedades (500 ha e mais) ê destinada à extração de madei 

ra (PEREZ, 1975:107). Segundo SIM�O E GOLOMAN (1958:64-68) , 

seus grandes bananicultores têm por norma nao ocuparem suas 

terras com outros produtos, não possuem residência em suas 

fazendas e apenas raramente nelas comparecem para rápidas 

-

vistorias. Geralmente suas lavouras ficam entregues a admi-

nistradores cujo nTvel de vida está apenas um pouco acima da 

quele dos trabalhadores agrTcolas comuns. Cerca de 44,3% da 

área das pequenas propriedades (menos de 50 ha) ê destinada 

ã criação de gado, porém a pecuária pode ser considerada in

significante no Vale. Em todo ele predominam as culturas do 

chá, banana e produtos hortlco1as. Em grande parte da região 

não se produz senão banana. Os bananais são roçados de 3 a 5 

vezes por ano e as colheitas são feitas 2 ou 3 vezes por mes. 

O chá é colhido o ano todo e as culturas temporârivas sao 

plantadas até 2 ou 3 vezes durante o ano. Segundo PATRICK 

(1975a:38), 40,0% dos parceiros e arrendatários da região 

são especializados em horticultura, 43,0% cultivam chá e ba

nana e 17,5% têm apenas um pequeno bananal ou desenvolvem 

apenas uma agricultura de subsistência. Uma grande proporção 

dos proprietários, isto é, 46,0% deles também desenvolvem 

apenas uma agricultura de subsistência, 27,0% especializam -

se na produção de banana e 16,0%, na produção de chã. Segun

do PASTORE (1974:16), a produção agrTcola do Vale é hoje a 

menor do Estado. Sua produtTvidade é baixa, porim nao o su-
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ficiente para dizermos que todo ele representa apenas uma 

área de baixa renda. Entretanto, a impressão de riqueza ou 

de prosperidade que algumas de suas grandes propriedades 

agrTcolas possam nos dar parecerá falsa, se considerarmos 

que a maioria dos seus proprietários sao apenas pequenos pr� 

dutores (PEREZ, 1975:133). 

Segundo �OLINA FILHO 0977:10), "a extensão 

gradativa do capitalismo ao campo tende a organizar a produ

çao com vistas à especialização, ao mercado e ao lucro. Opa 

drão de consumo tende a se modificar, pois o camponês passa 

a vender mais para comprar mais, modificando as caracterís

ticas básicas de subsistência". No Estado de São Paulo, devi

do ao desenvolvimento sócio-econômico de um modo geral, tem 

havido muitas dessas transformações no setor agrTcola. Por 

exemplo, a tecnologia agrícola tem evoluldo bastante,tornan

do a agricultura altamente mecanizada, aumentando a agricul 

tura comercial. O Vale do Ribeira, entretanto, nao tem acom

panhado essas transformações, pois nao ocorrem alT as mudan

ças drásticas de cultura, nem a mecanização acelerada das 

técnicas agrTcolas que se verifica nas outras regiões do Es

tado. Pela Tabela 3 podemos observar alguns indicadores da 

mecanização agrfcola alcançada na área estudada, em seu Esta 

do e na região Sudeste do paTs. 

Através dessa tabela verificamos que, a 

estudada apresenta alguns indicadores de mecanização 

area 

ag r t c� 
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TABELA 3. Mecanização Agrfcola da Região Sudeste, do Estado 

de São Paulo e do Vale do Ribeira, 1970. 

Regiões 

Número de 

Tratores 

Região Sudeste 79.852 

Estado de S.Paulo 65.801 

Vale do Ribeira 545 

Hectares de 

lavoura por 

trator 

121,0 

72,5 

102,7 

FONTE: L.H.PEREZ (1975:55 e l14). 

% dos estabe

lecimentos 

com trator 

5,91 

13,63 

5,69 

la semelhantes aos de sua região, entretanto encontra-se bas 

tante atrazada, nesse sentido, em relação ao seu Estado. Por 

exemplo: há relativamente pouca diferença, quanto ao 

de hectares de lavoura por trator, entre o Vale do 

numero 

Ribeira 

(·102,7 ha) e a Região Sudeste (121,0 ha), enquanto que es

sa diferença é bem maior entre o Vale do Ribeira e o Estado 

de São Paulo (72,Sha). Em relação à percentagem de estabele 

cimentos com trator dá-se o mesmo, isto é, na Região Sudeste 

e no Vale do Ribeira hã aproximadamente a mesma percentagem 

(5,91% e 5,69%, respectrvamente), enquanto que no Estado de 

São Paulo, em relação ao Vale do Ribeira, há mais que o do

bro de estabelecimentos com trator (13,63% e 5,69% respecti-
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vamente). Entretanto segundo SIMÃO e GOLDMAN (1958:65), ape

sar da bananicul tura nessa região ser realizada essencial

mente através do serviço braçal e de técnicas agrTcolas rudi 

mentares, nos serviços de plantação, trato e colheita do 

produto já têm sido desenvolvidas algumas tarefas bastante 

especializadas, principalmente na zona da grande rede dos 

rios que sulcam a região. 

Segundo PATRICK (l975b:31), o Vale do Ribeira 

nao conta com um sistema adequado de transportes. Entretanto 

como vimos, seus principais produtos (chá, banana e produ

do ,.; 

) -

,.; tos hort1colas sao perectveis e, portanto, dependem 

transporte rápido para os centros consumidores. Para muitos 

agricultores, especialmente para os hortelãos, frequentemen

te as despesas com os transportes chega a ser maiores do 

que as com fertilizantes. No Vale, os parceiros e arrenda-

târlos predominam na agricultura comercial e são eles que 

mais adotam inovações agrTcolas (PATRICK, 1975a}. Entretanto 

os custos de produção desses agricultores são bastante ele-

vados, principalmente devido aos gastos com os fertilizan 

tes para bananas e produtos hortTcolas e devido aos defensi

vos caros que o clima da região exige. E por essa razao que 

os pequenos agricultores (geralmente descendentes de japone-

ses), só 5 custa de pesados investimentos e de tecnologia 

avançada conseguem rendimentos satisfatórios em suas planta

ções (PEREZ, 1975:133). 
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Como temos observado, há grande variação entre 

as rendas das famTlias do Vale. Entretanto, para o presente 

estudo foram selecionados apenas os agricultores cujas famT 

lias integram os grupos de baixa renda da região. Entre es

ses agricultores, muitos inclusive não possuem as escrituras 

das terras que ocupam e pouco se distinguem dos Tndios que 

também habitam a região. Esses agricultores vivem principal 

mente nas áreas montanhosas e, tal como os Tndios, também se 

alimentam com os produtos dos seus roçados primitivos, da 

caça, da pesca e com a coleta de raizes, vagem e palmito. Em 

geral a pobreza dos agricultores do Vale os tem levado a 

trabalhar, também, fora de suas principais unidades de pro

dução e, por isso, muitos possuem mais de uma ocupação. t 

assim que para a maioria dos proprietários, o arrendamento e 

a parceria constituem importante fonte de renda e são eles 

também que mais recebem renda fora da agricultura. Entretan

to, em geral essa renda ê bastante pequena, pois não chega 

a atingir 10% da renda das famTlias dos agricultores e, por

tanto, não contribui substancialmente para a solução dos 

seus problemas (PATRICK. J975a:30). 

3. Mão-de-Obra e Aspectos Educacionais

Na população estudada, nao apenas o nTvel de 

renda é baixo mas, o grau de escolaridade tambêm. Os assala

riados possuem os graus de escolaridade mais baixos e os pr� 
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prietários, os mais elevados. Entretanto. também para os pr� 

prietários o grau de escolaridade é baixo, pois, em toda a 

população apenas um chefe de famTlia tem mais que o curso 

ptimãrio {4 anos) e todos os demais têm apenas esse curso ou 

menos. Em geral os chefes de famTl ia ji tim idade um tanto 

avançada e, portanto, o fato deles terem um grau de escolar! 

dade relativamente baixo significa que foi no passado e nao 

no presente, que houve falta de escolas na região. Assim, e 

principalmente a idade avançada dos chefes de famTlia, que 

atualmente os impede de frequentarem a escola e atê mesmo 

de receberem ajuda nesse sentido. A Tabela 4 mostra o grau 

de escolaridade dos agricultores estudados e sua distribui

ção segundo as categorias de trabalhadores. 

Através dessa tabela verificamos que o grau 

de escolaridade da população estudada é bastante baixo,pois, 

não vai além de 1,3 anos de escola elementar. Verificamos 

também que, apenas 48,7% dos assalariados são alfabetizados 

e, portanto, apesar deles constituírem a grande maioria da 

população, mais da metade é, ainda,analfabeta. Em relação as 

demais categorias de agricultores, verificamos que a propo� 

ção de pessoas alfabetizadas também é relativamente baixa • 

Segundo PATRICK (1975a:20), a alfabetização realizada no lar 

ou atravês dos parentes parece ter papel importante entre os 

agricultores do Vale, uma vez que 56,5% deles são alfabetiz� 

dos e apenas 42, 1% conseguiram completar, no máximo, o 1? 
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TABELA 4. Grau de Escolaridade dos Agricultores Entrevista

dos, segundo as Categorias de Trabalhadores AgrTc� 

las, Vale do Ribeira, 1972. 

ESCOLARIDADE Categorias de 

Trabalhadores 

AgrTcolas 
anos de escola alfabetizados 

pequenos proprietários 

arrendatários e 
parceiros 

assalariados 

FONTE: G.F.PATRICK (1975:18). 

l , 1

1 , O 

(%) 

65,5 

67,5 

48,7 

ano da escola elementar. Isto significa que, entre esses 

agricultores a educação tem sido bastante valorizada e sig

nifica também que, eles têm se esforçado para aprender com 

os seus familiares, conhecidos ou através dos cursos do Mo-

bra 1 • 

Como já observamos, a maioria dos agricultores 

estudados trabalha, também, fora de suas principais unidades 

de produção. Entretanto, considerando o trabalho no qual 

eles dispendem a maior parte do dia, a distribuição da mao

de-obra no Vale do Ribeira, segundo o tamanho das proprieda

des agrTcolas, é a seguinte, conforme mostra a Tabela 5. 
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TABELA 5. Distribuição Percentual da Mão-de-obra AgrTco1a 

segundo a �rea dos Imóveis Rurais, no Vale do Ri

beira, 1972. 

�rea dos 

imóveis em 

ha 

menos de 50

50 a 500 

mais de 500 

TOTAL 

Percentagem da mão-de-obra total 

assalariado assa 1 ar ia-

permanente. do temporã 

rio. 

1 3, 2 41 , O 

27,7 46,5 

36,3 55,9 

21 , 8 4 5, 1 

mão-de-

obra fa 

milial. 

43,8 

22,3 

4,7 

30,4 

parceiros 

arrenda tá-

ri os 

2,0 

3,5 

3, l 

2,7 

FONTE: L.H.PEREZ (1975:110) 

e 

Segundo esta tabela, vemos que na região estu 

dada predominam os trabalhadores assalariados (21,8% e 

45,1%}, pois, constituem 66,9% do total. Quase a metade dos 

trabalhadores (45,1%) são assalariados temporários e 30,4% 

correspondem ã mão-de-obra fami1 ial. A proporção de parcei

ros e arrendatários é relativamente pequena, pois, é apenas 

2,7% do total. A maior proporção das pequenas propr·i edades 

{menos de 50 ha), ou seja 43,8% delas, caracteriza-se pelo
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uso da mão-de-obra familial, enquanto que 46,5% das propri! 

dades médias (50 a 500 ha) e 55,9% das grandes (mais de 500 

ha), caracterizam-se principalmente pelo emprego de assala

riados temporários. 

4. A Mobilidade E�pacial

Além da mobil Idade social, que é objeto espe

cTfico deste estudo, também observamos que na região estuda

da é relativamente intensa a mobilidade espacial dos agricu! 

tores. Essa mobilidade mais frequentemente se realiza em di

reção ãs cidades, ou seja, para fora da zona rural. Isto faz 

com que reste, nas propriedades agrTcola�, um número consi

derável de casas vazias e um número bastante reduzido de pe! 

soas ou de familias. Em resumo, é isto o que mostra a Tabe

la 6. 

Esta tabela apresenta a distribuição das pes

soas e famTl ias, e a percentagem das casas vazias existentes 

nos imóveis rurais do Vale do Ribeira, em 1972. Verificamos 

que, na região estudada, a percentagem de casas vazias é re

lativamente grande e aproximadamente a mesma nas proprieda

des das três classes de áreas consideradas: varia de 22,3% 

nas propriedades pequenas (menos de 50 ha), para 26,4% nas 

propriedades médias (50 a 500 ha). O número de residentes e 

de famí1 ias, por imóvel, aumenta com o tamanho das propried� 

des, variando de 5�6 pessoas e l,l famílias nas propriedades 
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TABELA 6. Distribuição da Ocupação Humana, segundo as Clas

ses de �rea dos Imóveis Rurais, no Vale do Ribeira, 

em 1972. 

Classes de 

Area 

(ha) 

menos de 50 

50 a 500 

mais de 500 

TOTAL 

residentes 

por imóvel 

5,6 

9,8 

24, O 

7,3 

% de casas 

desocupadas 

nos imóveis 

22,3 

26,4 

22,4 

23,9 

FONTE: L.H.PEREZ (1975:113) 

% de fa-

mílias en 

tre os re 

sidentes 

18,6 

4,6 

28, 1 

famTlias 

por imó-

vel 

1 , l 

2, 1 

5,9 

1 , 5 

pequenas, para 24,0 pessoas e 5,9 famflias nas propriedades 

grandes. Com a percentagem das familias entre os residentes 

das propriedades dá-se o contrário, isto é, diminui na medi

da em que aumenta o tamanho da propriedade, pois varia de 

4,6% nas propriedades grandes, para 38,4% nas 

pequenas. 

propriedades 

Esta tabela mostra ainda que, ê relativamente 

p equeno o número de pessoas e de famílias residentes nas 
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propriedades do Vale, ou seja, há apenas 7,3 residentes e 

apenas l,5 famílias, em média, por imóvel. Segundo PATRICK 

(1975a), é esta a situação do Vale e geralmente são os agri

cultores mais jovens que abandonam a região, atraídos pelos 

empregos ou pelas cidades. A existência de cidades como São 

Paulo e Santos, relativamente próximas, chega a fazer com 

que na época das safras a mão-de-obra se torne escassa na 

região. Entretanto, a saida de agricultores do Vale tem sido 

compensada pela chegada de imigrantes vindos principalmente 

do nordeste do pais. Assim é que, mais de 45,0% das pessoas 

residentes no Vale, para ali imigraram vindo de outras re-

giões: 45,0% vieram do nordeste e 28,0% vieram do sul do 

país; 24,0% vieram de outras regiões do próprio Estado e 

apenas 3,0% são estrangeiros. Consequentemente ê relativamen 

te grande a mobilidade espacial dos agricultores na região. 



IV. MOBILIDADE E TRABALHO DOS AGRICULTORES

1. A Hierarquia de Prestígio Ocupacional

.37. 

São vários os fatores que servem de base ao 

prestfgio, ou sao vários os critérios que a sociedade e os 

indivTduos usam para atribuir prestTgio às pessoas. Entreta� 

to, tomando-se a sociedade como um todo, o prestTgio das pe� 

soas tem sido definido principalmente em função de sua partl 

cipação nas principais instituições, como por exemplo nas 

instituições econômica, política e educacional. Assim é que, 

considerando-se a sociedade como um todo e esses critérios 

de prestTgio, observa-se um claro desprestígio do rural em 

relação ao urbano, pois, geralmente é no setor rural onde en 

contramos os nTveis de vida mais baixos da população. Entre

tanto o setor rural representa uma camada bastante numerosa 
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e diversificada da população e, assim, podemos encontrar en

tre os agricultores uma clara diferenciação ou estratifica

çao social, baseada principalmente nas diferenças quanto aos 

níveis de vida e quanto ao prestígio resultante das 

.categorias de trabalhadores. 

várias 

No setor agrTcola, os sistemas de exploração 

do solo, os tipos de cultura, a natureza dos povoamentos e 

outros fatores levam à formação de diversas categorias de 

trabalhadores, os quais desenvolvem diferentes relações de 

trabalho. A complexidade da estrutura ocupacional daT resul

tante, depende essencialmente das categorias desses trabalh!:. 

dores e das diferentes formas de exploração do solo. Consi-

derando-se que as ocupações agrícolas podem ser exercidas 

sob várias condições e que pode haver muita semelhança entre 

elas, verifica-se que é difícil diferenciar e classificar , 

com exatidão, os vários tipos de trabalhadores agrícolas ou 

as suas várias ocupações. Na presente pesquisa, com base nos 

estudos da Fundação Getúlio Vargas (1956), nos estudos de 

ETTORI (1961), nas observações de PATRICK (1975a) e nos da

dos coletados, foram definidas cinco categorias de trabalha

dores agrícolas, em função das quais foram classificados os 

agricultores estudados. Essas categorias sêío as dos (l)pequ� 

nos proprietários, {2) arrendatários, (3) parceiros, (4) as

sülariados fixos e (S} assalariados eventuais, e se referem 

essencialmente às diferenças nas condições de trabalho, no� 
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nTveis de vida e no poder de decisão dos agricultores. 

Como podemos perceber, essas categorias distin 

guem entre proprietários e não-proprietários, isto ê, entre 

os proprietârios agrTcoJas e as demais categorias de traba

lhadores rurais. Segundo os estudos da Fundação Getú1 io Var

gas (1956:71), trata-se de uma distinção entre dois grupos 

fundamentais, uma vez que a posse da terra é um dos princi

pais determinantes do nível de vida dos agricultores. Na ca

tegoria dos proprietários incluimos todos os agricultores 

que trabalham em suas próprias terras. Em geral eles possuem 

uma situação almejada por quase todos os outros agricultores, 

pois são donos do seu próprio quinhão e, salvo casos espe

ciais, têm um nível de vida superior ao dos outros agricul

tores que não alcançaram a condição de proprietário. Segundo 

MARSHALL (1963:571), a posição desses pequenos proprietários 

tem grandes atrativos, pois eles são livres para fazer o que 

quiserem, não são perturbados pela interferência do senhorio 

nem pelo receio de que outra pessoa colha os frutos de sua 

labuta. O sentimento de propriedade tende a dar-lhes mais 

respeito próprio. Raramente eles estão ociosos ou consideram 

seu trabalho como mera servidão; ao contrário, fazem tudo p� 

la terra que tanto amam. 

O segundo grande grupo de agricultores estuda

dos refere-se aos não-proprietirios, ou seja, aos arrendati

rios, parceiros e à numerosa classe dos empregados rurais.Es 
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tes sao os assalariados em dinheiro e/ou produtos, os quais 

foram agrupados em duas categorias, relativas às suas condi

ções de trabalho: a categoria dos assalariados fixos e a dos 

assalariados eventuais. 

A categoria dos arrendatários refere-se ao gr� 

po dos agricultores que não trabalham em suas próprias ter

ras e pagam um arrendamento ou um aluguel fixo pelo uso das 

propriedades onde fazem suas explorações agrícolas. Em geral 

o valor desse aluguel ê previamente combinado entre as par

tes contratantes, ou seja, entre o arrendatário e o proprie

tário e pode ser pago em dinheiro e/ou em espécie. 

Tal como os arrendatários, os parceiros tam-

bém correspondem a uma categoria de trabalhadores agrícolas 

que pagam aluguel pelo uso das terras onde fazem suas explo

rações. Diferindo dos arrendatários, entretanto, o aluguel 

pago pelos parceiros não corresponde a uma quantia fixa mas, 

a uma quota-parte da produção por eles obtida nas proprieda-

des alugadas. Geralmente esta quota-parte também é previa-

mente combinada entre as partes contratantes, ou seja, entre 

o parceiro e o proprietário e cornumente ê paga em espécie

Nos estudos sobre a parceria agrTcola não raro encontramos 

uma diferenciação entre parceiros autônomos e não-autônomos. 

São considerados parceiros autônomos os que se assemelham 

aos arrendatários no sentido de que, também eles pagam um 

aluguel (embora variável em função do volume da produção)pe1a 
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terra que usam e têm autonomia na administração de suas ex

plorações agrTcolas. No outro caso, além do proprietário in

terferir bastante na administração ou nas decisões relativas 

ãs explorações agrTcolas do parceiro, fornece-lhe sementes, 

adubo, ferramentas, etc. para o seu trabalho. DaT a razao 

dessa parceria ser considerada não-autônoma. Segundo os estu 

dos da Fundação Get�l io Vargas (1956:73), este tipo de pare� 

ria se assemelha ao caso dos empregados agrTcolas, especial

mente ao dos assalariados em espécie, com a diferença de que, 

no caso dos parceiros, a remuneração corresponde a uma fra

çao de sua produção. Segundo esses estudos a classificação 

dos parceiros não-autônomos estâ merecendo uma revisão,pois, 

a denominação parceria deveria ser reservada apenas para o 

caso dos parceiros autônomos, 
-

isto e, para os que se asseme-

lham aos arrendatários. Os parceiros não-autônomos deveriam 

ser classificados na categoria dos empregados rurais. Foi es 

te o critério que adotamos na classificação dos agricultores 

estudados. 

A grande maioria dos empregados rurais traba

lham como diarista, mensalista ou parceiro não-autônomo. Se

gundo os estudos de ETTORI (1961:17) sobre os trabalhadores 

agrfcolas no Estado de São Paulo, os agricultores diaristas 

e mensalistas são, respectivamente. os que prestam serviços 

na base de uma remuneração diária ou mensal, recebendo seus 

salários em dinheiro no final de cada mês, quinzena ou mesmo 
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semanalmente. Eles também podem receber, a seu pedido, adian 

tamentos em dinheiro ou em mercadorias que sao adquiridas 

na própria fazenda, ou nos armazens das vilas ou cidades pró 

ximas, onde a fazenda mantenha uma conta aberta. As relações 

de trabalho entre esses empregados e seus patrões diferem de 

uma propriedade para outra. Em todas elas entretanto, eles 

tendem a ser trabalhadores nao especializados, não têm direi 

to de tomar decisões sobre seus serviços e limitam-se a exe 

cutar as tarefas especificas que lhes são indicadas. Segundo 

ETTORI, os diaristas, mensalistas e parceiros não-autônomos 

constituem a grande maioria dos trabalhadores assalariados , 

em dinheiro e/ou em espécie, na agricultura. Geralmente as 

propriedades os mantêm para os serviços permanentes durante 

o ano inteiro (o que dá origem ã categoria dos assalariados

fixos), ou apenas os contratam para as tarefas temporárias 

ou de curta duração (o que dá origem ã categoria dos assala

riados eventuais). Segundo os estudos do Comitê Jnteramerica 

no de Desenvolvimento Agrícola (1966!146), dentre os traba

lhadores agrícolas, os assalariados fixos e eventuais são os 

mais desprotegidos e representam uma grande proporçao dos 

trabalhadores agrTcolas do Brasil. Na presente pesquisa to

dos os agricultores diaristas, mensalistas, parceiros não-a� 

tônomos e, enfim, todos os agricultores que integram o gran-

de grupo dos empregados rurais, foram classificados apenas 

nessas duas categorias, ou seja, como assalariados fixos ou 
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eventuais. 

A categoria dos assalariados fixos compreende 

todos os empregados diaristas e mensalistas que, além da re

muneração em dinheiro, raramente recebem em espécie, a nao 

ser nos casos em que também recebem da fazenda mercadorias e 

lenha para combustível. Também foram incluTdos, na categoria 

do pessoal fixo das fazendas, todos os empregados que têm 

uma remuneraçao mista, isto é, que além de receberem uma pa� 

te do salário em dinheiro, têm permissão para cultivar, na 

propriedade, pequenas roças de produção particular ou de sub 

sistência, as quais são consideradas parte de suas remunera 

ções. Finalmente, também foram incluidos na categoria dos 

assalariados fixos os parceiros não-autônomos, isto é, os 

trabalhadores das fazendas que recebem uma quota-parte de 

sua produção em produto ou em espécie. Eles podem ser total 

ou parcialmente assalariados e recebem das fazendas um peda

ço de terra para plantarem para sua subsistência e para ven

der. Em geral esses parceiros têm certa 1 lberdade para deci

direm o que e quanto devem plantar, entretanto, em muitos ca 

sos essa liberdade é mais aparente do que real. Não raro ê o 

proprietário da terra que designa qual a área a ser planta

da, o que e quando deve ser plantado. Ao disporem de sua pr� 

dução, esses parceiros devem entregar ao proprietário uma 

parte dos produtos ou devem vender-lhe toda sua parte vendá

vel. Esse tipo de parceria e os trabalhadores com lotes,mais 

frequentemente foram encontrados nas fazendas mais antigas e 
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da região. 
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tradicionais 

Na categoria dos assalariados eventuais foram 

incluidos os trabalhadores agrfcolas que declararam ser ad

mitidos, mais frequentemente, apenas por ocasião das grandes 

colheitas e p1antios, ou para as tarefas de curta duração 

findas as quais são dispensados. Eles se constituem numa 

mão-de-obra erradia e, segundo os estudos da Fundação Getú-

1 io Vargas (1956:75), representam uma categoria do nfvel 

mais baixo do meio rural brasileiro. A instabilidade dos 

seus empregos chega a dificultar inclusive a constituição de 

suas famfl ias. Quando residem fora das propriedades em que 

trabalham, ou seja, quando moram na zona urbana, vilas e su-

búrbios e vêm ã propriedade apenas para prestarem serviços 

em certas épocas do ano, esses trabalhadores são chamados 

"volantes". Sua remuneraçao e a remuneração dos assalariados 

eventuais tende a ser quase exclusivamente em dinheiro e ge

ralmente é estabelecida por dia, por hora ou por tarefa exe

cutada. Muito frequentemente a diária desses trabalhadores 

tende a ser superior ã dos trabalhadores permanentes das fa

zendas, mas nem por isso o volume total de suas rendas che

ga a ser superior ao dos trabalhadores fixos. 

Dadas as diferentes condições de trabalho que 

expressam, essas categorias constituem-se em categorias de 

mão-de-obra ou de trabalhadores agrTcolas. Essencialmente 
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elas expressam as diferentes formas de relações de trabalho 

existentes entre a mão-de-obra rural e os empresários agrTc� 

las e refletem os diferentes nTveis ou condições de vida de 

vida dos agricultores. A classificação dos agricultores estu 

dados através dessas categorias, resultou na seguinte 

tribuição, conforme mostra a Tabela 7. 

dis-

TABELA 7. Frequência e Percentagem dos Agricultores Entrevi� 

tados, segundo as Categorias de Trabalhadores Agrl 

colas, Vale do Ribeira, 1973. 

Categorias de traba 1 hadores 

agrícolas Frequência % 

proprietário 52 28,3 

assalariado fixo 49 26,6 

assalariado eventual 41 22,3 

arrendatário 24 13,0 

parceiro 18 9,8 

TOTAL 184 100,0 

Esta tabela mostra a distribuição dos agricul

tores estudados, segundo as categorias de trabalhadores agrf 

colas, as quais representam os estratos da estrutura ocupa-
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cional relativa ã população estudada. Como vemos, a catego

ria de maior volume é a dos proprietários. pois constitui 

28,3% do total. Entretanto, se agruparmos os assalariados fl 

xos e eventuais (excluindo-se apenas as categorias dos par

ceiros e a dos arrendatários) numa Única categoria, isto e ,

na dos empregados agrTcolas, veremos que ela passa a ser a 

de maior volume na população, pois se constitui em 48,9% do 

total. Segundo os estudos do Comitê lnteramericano de Desen

volvimento Agrfcola (1966), as proporções dessas categorias 

podem variar nas diferentes regiões do Brasil. Entretanto 

muito provavelmente em nenhuma região elas deixam de estar 

representadas. r isto o que acontece também na região estu

dada. Os resultados da Tabela 7 coincidem ainda com os da 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, apresenta

dos por ETTORI (1961), relativos ã força de trabalho na zona 

rural de todo o Estado. Segundo estes resultados (verificar 

Apêndice 9), a categoria dos proprietários é de fato a de 

maior volume na população, pois constitui 26,4% do total. E 

se também ali agruparmos as categorias dos colonos, dos cama 

radas por dia e camaradas por mês (excluindo-se também ape

nas as categorias dos parceiros e a dos arrendatários) numa 

Única categoria, ou seja, na dos empregados agrTcolas, veri

ficaremos, também, que esse estrato é o de maior volume na 

populaçio, pois se eonstitui em 42,2% do total. 

Segundo HALLER e� alii (1972:942), as pesqui-
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sas sobre a mobilidade social requerem o conhecimento dos 

sistemas. de prestTgJo da sociedade onde a mobilidade ocorre. 

Segundo PATRICK {1975a:12), na região estudada as categorias 

acima definidas podem se constituir numa hierarquia de pres

tTgio, uma vez que nelas as posições têm sido conquistadas 

apenas quando as pessoas já têm adquirido um certo nTvel de 

idade, de experiência e/ou de recursos. Assim é que, na re

gião estudada, a média das idades dos assalariados e dos pa� 

ceiros é apenas 38 e 40 anos respectivamente, enquanto que 

a dos proprietários é 53 anos. Cerca de 50,0% dos assalaria

dos e 40,0% dos parceiros têm menos de 38 anos, enquar
i

to que 

apenas 10,0% dos proprietários têm menos que essa idade. As

sim, podemos concluir que as categorias definidas se consti

tuem numa "agricultural 1adder 11
, uma vez que, nelas, as pes-

soas têm conseguido alcançar as posições mais prestigiadas 

apenas na medida em que avançam em idade, experiência, etc • 

DaT a razão das idades das pessoas aumentarem, na medida em 

que passamos das categorias de menos prestTgio para as mais 

prestigiadas, ou na medida em que passamos das categorias 

mais do fundo para as do topo dessa "escada agricola". Nesta 

pesquisa, procurando definir melhor essa hierarquia de pres

tTgio, pedimos a 63 agricultores da região estudada que con

siderassem os nTveis de vida, as condições de trabalho e o 

prestTgio dos agricultores pertencentes a cada uma das cate

gorias de trabalhadores definidas e as classificassem segun-
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do uma hierarquia de prestígio. Os resultados desses julga• 

mentos sao apresentados na Tabela 8. 

Esta tabela apresenta a distribuição dos julg! 

mentos dos agricultores quanto ao prestígio das categorias 

consideradas. A concentração das maiores percentagens, na 

diagonal da tabela, mostra que mais frequentemente os níveis 

mais altos de prestígio, isto ê, os níveis 1, 2 e 3 foram 

atribuídos as categorias dos proprietários, arrendatários e 

parceiros, respectivamente; os níveis mais baixos, isto e,

4 e 5 mais frequentemente foram atribuídos âs categorias dos 

assalariados fixos e assalariados eventuais,respectivamente. 

A dispersão das percentagens em relação ã diagonal da tabela 

mostra que houve mais acordo entre os agricultores, quanto 

ao prestígio atribuído às categorias dos proprietários e dos 

assalariados eventuais, do que quanto às demais categorias • 

Segundo os estudos de HALLER et atii (1972) 

realizados em Açucena (Minas Gerais) e em Bezerros (Pernarnb� 

co), mesmo nas comunidades rurais mais tradicionais e isola

das, mesmo naquelas onde predomina apenas uma agricultura de 

subsistência, há uma estratificação ou uma diferenciação so

cial, que é reconhecida pelos moradores locais em termos de 

seus julgamentos sobre as ocupações. r isto o que demonstra 

a Tabela 8 em relação ã população estudada. Seus resultados 

indicam que os agricultores entrevistados tinham uma clara 

definição das categorias que lhes foram apresentadas, ou se-



TABELA 8. Distribuição Percentual dos Julgamentos dos Agri

cultores Entrevistados, quanto ao Prestígio atri-

Níveis 

de 

Prestí 

gio 

2 

3 

4 

5 

TOTAL 

buido às Categorias de Trabalhadores Agrícolas 

Vale do Ribeira, 1977. 

CATEGORIAS DE TRABALHADORES AGRfCOLAS

proprie- ar-renda- pareei- assalaria assala-

tãrio târio ro do fixo ri ado 

•

eventual 
% 

90,5 

3, 2 

l,6 

4,7 

o 

100,0 

(6 3) 

% 

1 , 6 

68,9 

24,6 

o 

4,9 

100,0 

( 61 ) 

% 

o 

14, 8 

49,2 

34,4 

l , 6

100,0 

(61) 

% 

7,9 

15,9 

23,8 

46,0 

6,4 

100,0 

(63} 

% 

o 

o 

9,5 

l 4 , 3

76,2 

100,0 

(63} 

ja, eles sabiam perfeitamente o que elas significavam e quais 

eram os seus valores em termos de prestígio na população. Os 

resultados dessa tabela indicam que, o grupo de referência em 

função do qual os agricultores julgaram o prestígio das cate

gorias, de um modo geral é constituido pelos agricultores de 

toda a região, o que significa que a hierarquia definida mui-

.49. 
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to provavelmente faz parte da realidade social da maioria 

desses agricultores. Os valores que os agricultores entre-

vistados mais frequentemente consideraram, para Julgar o 

prestfgio das categorias, referem-se ao fato de seus respec

tivos trabalhadores possuírem ou não a propriedade da terra, 

serem ou não trabalhadores livres e independentes e terem ou 

não um trabalho ou um emprego "fixo e garantido11
• Foi princi 

palmente em função desses valores que os entrevistados defi

niram a hierarquia de prestígio encontrada. Como vimos,segu� 

do essa hierarquia as posições mais elevadas ou de mais pre� 

tígio são ocupadas pelos proprietários de terra ou pelos tra 

ba1hadores independentes; as posições mais baixas ou de me

nos prestígio são ocupadas pelos trabalhadores subordinados 

ou pelos assalariados fixos e eventuais. Consequentemente,d� 

da essa hierarquia, realizar uma mobilidade social ascenden

te significa mudar de uma dessas categorias de menos prestl 

gio para outra mais prestigiada e vice-versa. 

Na sociedade contempor�nea muitas posiç;is sb-

clais sao adquiridas e outras atribu(das. t isto também o 

que se verifica na população estudada, considerando-se o 

conjunto dos valores e a estrutura de prestígio definida pe

los agricultores. Segundo Hill e CHRISTENSEN (1942), essas 

diferentes formas de definição da posição das pessoas repre

senta uma incongruência da estrutura social e contribui para 

que os indivfduos tenham diferentes chances de mobilidade • 
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� por essas razoes que t também na população estudada, vamos 

encontrar muitos agricultores que se esforçaram para conqui.!. 

tar suas posições, enquanto que outros apenas se acomodaram 

nas posições adquiridas pelos seus pais. 

São várias as ocupações em relação às quais 

nao há correspondência entre o grau de prestfgio e o volume 

de renda que elas representam. F. o que se verifica também em 

relação às categorias de trabalhadores encontradas, conforme 

demonstram os dados da Tabela 9, quando comparados com os da 

Tabela 8. 

A Tabela 9 mostra a distribuição percentual 

dos agricultores entrevistados, segundo a receita mensal de 

suas famTlias e as categorias de agricultores. Verifica-se 

que as famTlias que têm receita maior são as dos proprietá

rios, pois 62,6% delas recebem mais de Cr$ 4.000,00 por mes. 

As que têm receita menor são as dos assalariados eventuais. 

pois 71,5% delas recebem menos de Cr$ 3.000,00 por mes. En

tretanto a grande maioria (75,8%) das famflias dos assalaria 

dos fixos recebe mais de Cr$ 3.000,00 por mes, enquanto que 

a maioria das fam(lias dos parceiros (70,0%) e dos arrendatâ 

rios (77,8%), e 25,0% das famflias dos proprietários,têm uma 

receita de apenas Cr$ 3.000,00 ou menos por mes. Dada a hie

rarquia de prestTgio encontrada, vemos então que nem sempre 

há relação entre o prestfgto da categoria e a receita das fa

mf1ias dos agricultores, pois as categorias dos proprietá-
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TABELA 9. Distribuição Percentual dos Agricultores Entrevis

tados, segundo a Receita Mensal de suas Famflias e 

as Categorias de Trabalhadores Agrícolas, Vale do 

Ribeira, 1973. 

RECEITA (CR$} 

menos de 1.000,00 

1.000,00 - 2.000,00 

2.000,00 - _3.000,00 

3.000,00 - 4.000,00 

4.000,00 - 5.000,00 

s.000,00 - 7.000,00

7.000,00 e mais 

TOTAL 

CATEGORIAS DE TRABALHADORES AGRfCOLAS 

propri.=_ 

târio 

% 

6,3 

12,4 

6,3 

l 2, 4

6,3

3 1 , 3 

25,0 

100,0 

(16) 

arrenda 

târio 

% 

22,2 

44,5 

1 1 , 1 

o 

o 

1 l , 1 

ll , 1 

100,0 

(9) 

par-

ceiro 

% 

50,0 

20,0 

o 

20,0 

o 

1 O , O 

o 

100,0 

(10) 

assala-

ri ado 

fixo 

% 

l , 6

3,2 

19,4 

43,5 

12,9 

14,5 

4,9 

100,0 

(62) 

assala 

ri ado 

even-

tual 
% 

o 

1 8, 4 

53,l 

1 8, 4 

2,0 

2,0 

6, 1 

100,0 

( 49) 

rios, arrendatários e parceiros foram consideradas superio

res, em prestTgio, à categoria dos assalariados fixos. De f� 

to, na região estudada muitos pequenos proprietários, arren-
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<latãrto-s. e p�rceiros desenvolvem apenas uma agricultura de 

subsistência, estão fora da agricultura comercial. A renda 

de suas famflias frequentemente excede a receita,entretanto, 

frequentemente também, elas nem conseguem traduzir em volu• 

mes de renda os seus parcos rendimentos. Há inclusive muitas 

famTlias de pequenos proprietários, cuja boa parte da renda 

advem de pensao recebida pelas pessoas idosas aposentadas 

da indústria ou do funcionalismo público (PATRICK, 1975b:22). 

Para essas famTlias, então, a renda provinda da agricultura 

pode ser secundária. Isto não as estimula a se modernizar co 

mo agricultores, apesar de seu prestfglo vir essencialmente 

de sua posição na categoria dos proprietários agrfcolas. Ap� 

sar disto, como vimos, os trabalhadores sem terra ou os as

salariados foram considerados como tendo menos prestTgio que 

os proprietários, arrendatários e parceiros. Segundo SIMÃO e 

GOLDMAN (1958:82}, de fato, mesmo "os pequenos posseiros, na 

em que nao vendem sua força de trabalho, ocupam posições su

periores ã dos que se entregam a serviço de terceiros.Muitos 

tendem a se nivelar com estes, na medida em que se asiala

r i am
11

• 

Na população estudada, por exemplo, dada a hi� 

rarquia de prestígio encontrada, os agricultores que passa

ram das categorias dos proprietários, arrendatários ou par

ceiros para a dos assalariados fixos, realizaram urna mobili

dade descendente. Entretanto, muitas pessoas podem não consi 
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derar assim. Na região estudada, como vimos, há muitos pro

prletirlos, arrend�tirios e parceiros cuja receita familiar 

mensal é menor e mais incerta que a de muitos assalariados 

fixos. Assim, para muitas pessoas o fato de um desses pro

prietários ter se tornado um desses assalariados fixos, nao 

necessariamente significa uma mobilidade descendente. Elas 

podem valorizar mais os rendimentos econômicos desse agricul 

tor, como assalariado fixo, antes que suas condições anterio 

res, como proprietário. 

2. A Mobilidade Social dos Agricultores

Os estudos sobre mobilidade de um modo geral 

têm demonstrado que, mais frequentemente os filhos seguem as 

ocupações dos pais e, segundo DUNCAN (1966:68), é na agri

cultura que estão os exemplos mais extremos desse processo . 

De fato, PIHLBLAO e GREGORY (1957:44) em seus estudos também 

verificaram que, a grande maioria dos agricultores eram fi

lhos de agricultores. Foi no sentido de verificar esse pro

cesso na população estudada, que classificamos os agriculto• 

res entrevistados e os seus pais nas seguintes amplas cate

gorias de agricultores: l) proprietários 2) arrendatários' e 

parceiros e 3) assalariados. Consideramos essas tres catego

rias bastante distintas e significativas no processo estuda-

do, uma vez que elas permitem distinguir claramente entre 

proprietários, não proprietários ou assalariados e entre es-
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ses e os co-responsãveis pela exploração agrícola, que sao 

os arrendatários e parceiros. Foi em função dessa classifica 

ção que obtivemos os resultados da Tabela 10. 

TABELA 10. Distribuição Percentual dos Agricultores Entrevi� 

tados e de seus Pais, segundo as Categorias de 

Trabalhadores Agrfcolas (amplas categorias), Vale 

do Ribeira, 1973. 

Categorias dos 

agricultores 

entrevistados 

proprietários 

arrendatários 

e parceiros 

assalariados 

TOTAL 

x
2 

= 11,0643

CATEGORIAS DOS PAIS NA IDADE 
TORES ENTREVISTADOS 

proprietários 

33,7 

2 1 , l 

45,2 

100,0 

( 1 o 4) 

arrendatários 

e parceiros 
% 

7 , 1 

57,2 

35, 7 

100,0 

(14) 

DOS AGIU CUL 

assalaria-

dos 
% 

25,0 

20,0 

55,0 

100,0 

(60) 

C= 0, 241 c = 0,816 

Essa tabela mostra a classificação dos agricul 

tores estudados e de seus pais, segundo as tres amplas cate

gorias consideradas. Através dela vemos que hã associação en 
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tre as categorias dos pais e dos filhos uma vez que,mais da 

metade dos filhos dos assalariados (55,0%}, dos filhos dos 

parceiros e arrendatários (57,2%) e 33,7% dos filhos dos pr� 

prietârios, se mantêm nas mesmas categorias de seus pais.Po� 

tanto, segundo esse grau de especificação das categorias dos 

agricultores, observa-se uma relativa imobilidade na estrutu 

ra ocupacional da população estudada, pois, em Última análi

se, também verificamos que todos os seus agricultores sao 

filhos de agricultores. Em consequência, não houve realmente 

mobilidade social num grau significativo na população estu

dada e, portanto, todo o movimento e a alta mobilidade espa

cial, que atualmente se verifica na região, não deve deixar

nos a falsa impressão de que não existe uma grande imobil ida 

de em sua estrutura ocupacional. 

Consequentemente a Tabela 10 mostra que,apesar 

dos agricultores mudarem frequentemente de emprego ou de 

ocupaçao, sempre continuou existindo entre eles e seus pais 

uma certa herança ocupacional e, assim, também uma herança 

do nfvel de vida ou da pobreza que os agricultores de baixa 

renda deixam para os seus filhos. De fato, segundo BROOM e 

SELZNICK (1963:204-216), na zona rural, embora os filhos po� 

sam mudar muitas vezes de ocupação, geralmente essas mudan

ças ocorrem apenas entre atividades especfficas de uma mes

ma categoria ocupacional, ou eles mudam apenas para catego

rias adjacentes àquelas de seus pais. Assim, vemos que as ca 
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tegorias dos pais limitam os horizontes ou as alternativas 

nas escolhas ocupacionais dos filhos, fazendo com que geral-
- -

mente eles escolham as mesmas ocupaçoes ou ocupaçoes 

lhantes às de seus pais. 

seme-

Portanto há, também na população estudada, uma 

clara tendência dos filhos permanecerem nas mesmas catego-

rias de agricultores dos seus pais, pois a maioria deles ten 

de a adquirir um tipo de trabalho ou de ocupaçao que tem um 

grau de prestfgio e inclusive um volume de renda semelhante 

àquele de seus pais. São vários os fatores que contribuem p� 

ra isso. Entretanto o principal deles é que, em relação ao 

nfvel social ou ao grau de prestfgio, a famflia funciona co 

mo urna unidade, pois todos os seus membros tendem a ser reco 

nhecidos como tendo o mesmo nfvel de vida e de prestfgio do 

seu chefe (SMITH, 1966:155). 

Entretanto, vemos que nao é forte a associação 

entre as categorias dos agricultores e de seus pais demons

trada na Tabela 10. As categorias consideradas são excessiva 

mente amplas e, assim, podem estar escondendo a mobilidade 

que dentro delas ocorre. Por outro lado, apesar do nfvel de 

significância (menos de 0,05} garantir certa representativi

dade da amostra utilizada, o fndice de associação encontrado 

é relativamente baixo, ou seja. é apenas 0,2�1 quando pode

ria ser até 0,816 (Coeficiente de Contingência de Pearson) • 

Consequentemente podemos supor que, existe alguma mobilida 
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de social entre os agricultores estudados e seus pais. De fa 

to, foi isto o que verificamos através da Tabela 11. 

TABELA 11. Distribuição Percentual dos Agricultores Entrevi� 

tados e de seus Pais, segundo as Categorias de 

Trabalhadores Agrícolas, Vale do Ribeira, 1973. 

Categorias 

dos Agricu_!_ 

tores entre 

vistados 

proprietário 

arrendatário 

parceiro 

assalariado 
fixo 

assalariado 
eventual 

TOTAL 

CATEGORIAS DOS PAIS NA IDADE DOS AGRICUL

TORES ENTREVISTADOS 

proprie 
târ i o -

% 

33,7 

1 1 , 5 

9,6 

27,9 

1 7, 3 

100,0 

( 1 04) 

arrenda 
tãrio 

% 

o 

41 , 6 

25,0 

16, 7 

1 6 , 7 

100,0 

( 1 2) 

parce_!_ 
ro 

% 

50,0 

o 

o 

50,0 

o 

100,0 

( 2} 

assa la 
riado-
fixo 

% 

25,7 

14,3 

5,7 

25,7 

28,6 

100,0 

(35) 

assalaria 
do even-
tual 

24,0 

8,0 

12,0 

24,0 

32,0 

100,0 

(25) 

Esta tabela demonstra, de modo mais especffico 

que a anterior, as relações entre as categorias de trabalha 



dores agrfcolas relativas aos agricultores estudados e aos 

seus pais. Esta é a chamada "matriz de mobilídade" e,segundo 

2 - - . -o X para ela calculado, nao ha assoc1açao entre as suas ca-

tegorias ao nTvel de significância de 0,05. Em consequência 

esses resultados demonstram que, dado este grau de especifi-

caçao das categorias, mais frequentemente houve mobilidade 

social dos agricultores estudados em relação a seus pais. S� 

gundo esta matriz, em todas as categorias sempre foi menor o 

número de agricultores que permaneceram nas mesmas catego-

rias de seus pais. Em relação aos proprietários e arrendatá

rios, por exemplo, a maioria dos entrevistados (66,3% e 

58,4% respectivamente) desceu para categorias inferiores en-

quanto que, em relação aos assalariados fixos e eventuais , 

45,7% e 68,0% respectivamente, s ubiram para categorias mais 

valorizadas q ue as de seus pais. 

A Tabela 11, mostra, portanto, as proporçoes 

e direções em que se verifica a mobilidade social entre os 

pais e os filhos estudados. Quanto aos filhos dos proprietá 

rios, vemos que apenas 1,7 em cada 5 deles continuou na mes-

ma categoria dos pais, ou, apenas 33,7% deles continuaram 

sendo proprietários; os demais desceram para categorias me

nos prestigiadas. Quanto aos filhos dos arrendatârios�apenas 

2,1 em cada 5 deles permaneceram na mesma categoria dos 

pais, ou, apenas 41,6% deles continuaram sendo arrendatários; 

os demais também desceram para categorias menos prestigi2_ 
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das. Em consequência verificamos que, é relativamente gran

de a mobilidade existente mesmo nas categorias mais altas da 

estrutura ocupacional e, dada essa localização, há mais chan 

ces dela ocorrer em direção ao fundo dessa estrutura. 

Quanto às categorias do fundo da estrutura ocu 

pacional verificamos que, dentre os filhos dos assalariados 

fixos, cerca de 1/4 continuou na mesma categoria de seus 

pais, 1/4 tornou-se proprietário e 1/5 subiu para as categ� 

rias dos arrendatários e parceiros. Entretanto, 1/4 dos fi-

lhos dos assalariados fixos desceram para a categoria dos 

assalariados eventuais, o que demonstra que a tendência em 

descer para essa categoria foi, também, bastante significatl 

va. Quanto aos filhos dos assalariados eventuais, apenas 1/3 

permaneceu na mesma categoria de seus pais, 1/4 tornou-se a� 

salarlado fixo, enquanto que a grande maioria, isto é, quase 

a metade deles, subiu para as categorias dos proprietários. 

arrendatários e parceiros. Portanto, considerando a Tabela 

11, vemos que a tendência em permanecer nas categorias dos 

pais foi bem menor entre as categorias do fundo do que entre 

as do topo da estrutura ocupacional. Apenas 66,3% dos filhos 

dos proprietários e apenas 58,4% dos filhos dos arrenda tá-

rios deixaram as categorias de seus pais, enquanto que 74,3% 

dos filhos dos assalariados fixos e 68,0% dos filhos dos as

salariados eventuais mudaram para categorias diferentes da

quelas de seus pais. Consequentemente esses resultados con-
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cardam com os de PIHLBLAD e GREGORY (1957:49), os quais tam

bém verificaram que, a mobilidade tende a ser maior nas cate 

gerias do fundo do que nas do topo da estrutura ocupacional. 

Esses resultados também demonstram que,há mais 

mobilidade entre as categorias do topo, isto é, apenas entre 

as categorias dos parceiros, arrendatários e proprietârios 
� 

por um lado, e entre as categorias do fundo, isto e, apenas 

entre as categorias dos assalariados eventuais e assalaria

dos fixos por outro lado, do que entre as categorias do fun

do e as do topo da estrutura ocupacional. Muito provavelme� 

te o que torna essa mobilidade mais diffcil sao principalme� 

te os fatores econômicos e educacionais. De um modo geral as 

categorias de trabalhadores, mais do topo da estrutura ocup� 

cional, exigem um nfvel educacional mais elevado e principal 

mente mais recursos econômicos, o que geralmente os assala

riados fixos e eventuais estio longe de possuir. Nas catego

rias do fundo, tudo o que e exigido dos trabalhadores sao 

principalmente suas habilidades manuais ou seus trabalhos 

braçais. Consequentemente os fatores econômicos e educacio

nais passam a agir como barreiras, que impedem esses agricul_ 

tores de subirem das categorias do fundo para as do topo da 

estrutura ocupacional. 

A passagem das categorias do fundo para as do 

topo da estrutura ocupacional, está relacionada às mudanças 

das ocupações manuais para as não-manuais. Segundo SMELSER e 
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LIPSET (1966:20), as mudanças entre essas ocupaçoes geralme� 

te estão relacionadas ao crescimento econômico das regiões 

onde elas ocorrem. Dada a natureza das ocupações agrícolas, 

é difícil distinguir entre tais ocupações, pois geralmente 

todas elas envolvem, em maior ou menor grau, as atividades 

manuais ou braçais. Assim, na população estudada, tudo o que 

pudemos verificar foi que a mobilidade do fundo para o topo 

da estrutura ocupacional é a menos frequente e está relacio

nada ãs mudanças das categorias de trabalhadores, que sao 

essencialmente manuais ou braçais, para as categorias onde 

eles não são essencialmente assim. Em consequência, dadas as 

declarações de SMELSER e LIPSET de que essas mudanças estão 

relacionadas ao crescimento econômico das regiões onde elas 

ocorrem, concluimos que provavelmente esse crescimento nao 

tem sido muito significativo na região estudada. 

Segundo os dados da Tabela 11, 25,7% dos fi-

lhos dos assalariados fixos e 24,0% dos filhos dos assalaria 

dos eventuais conseguiram subir para a categoria dos propri� 

târios. Através da Tabela 4 vimos que, de um modo geral es

ses agricultores têm um grau de escolaridade relativamente 

baixo. Em consequência isto parece negar a necessidade de um 

alto grau de escolaridade, para que muitos agricultores as

cedam das categorias do fundo para as do topo da estrutura 

ocupacional. De fato, segundo LIPSET (1955), o mercado de 

trabalho, especialmente no setor agrícola, não vem exigindo 
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dos trabalhadores um grau elevado de escolaridade, mesmo pa

ra as ocupações mais bem remuneradas. Portanto, se algum em

pregador seleciona seus empregados com base no grau de esco

laridade, isto pode nada ter a ver com as tarefas que eles 

irão executar. Mesmo que sejam especificas, dada a atual di

visão do trabalho, essas tarefas geralmente poderão ser apre� 

didas em poucos dias, no próprio emprego, não requerendo ne

nhum treinamento anterior. Se a escola treinasse os agricul 

tores para o trabalho, ela poderia se constituir num dos 

principais agentes de sua mobilidade. Entretanto, parece que 

a escolarização no campo nao tem facilitado a mobilidade dos 

agricultores e, de fato, ali as principais chances de mobili 

dade social não necess�riamente pertencem aos que têm mais 

títulos escolares, ou mais conhecimentos técnicos. Na zona 

rural, atualmente, um dos títulos mais valorizados é o de 

proprietário de terras e, como sabemos, para a sua obtenção 

nem os títulos escolares ou os conhecimentos técnicos têm si 

do muito necessários. 

Frequentemente tem sido observado que a escol� 

rização no campo estimula a migração dos agricultores, pois, 

geralmente são os mais escolarizados que deixam o campo para 

irem ãs cidades. Isto ocorre principalmente porque, na zona 

rural, há uma clara contradição entreas aspirações que a es-

co1arização desperta nas pessoas e os meios que o 

rural lhes possibilita para subirem socialmente. 

ambiente 

Segundo 
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PATRICK (1975b:10}, a polftica econômica atual parece por 

ênfase no uso cada vez maior de nova tecnologia na agricult.!:!_ 

ra. Sabe-se que isto agrava o problema da renda dos agricul-

tores, entretanto esta medida é considerada essencial para 

elevar a produtividade agrícola. Os técnicos nesses assuntos 

têm chegado ã conclusão de que, os problemas da baixa renda 

dos agricultores não podem ser resolvidos apenas em termos 

do mundo agrícola e, por isto, a política econômica atual 

tem posto ênfase na escolarização dos jovens agricultores 

no sentido de ajudá-los a irem se empregar no setor urbano . 

Entretanto, como vimos, muitas ocupações que representam me

lhores condições de vida para os agricultores não têm reque

rido deles muita escolaridade e pode haver agricultores que, 

apesar de terem alcançado um grau de escolaridade relativa

mente elevado, tiveram que permanecer na mesma categoria de 

trabalhador, ou teriam que emigrar para a cidade para conse

guir emprego melhor. � assim que a escolaridade, na zona ru

rual, pode transformar-se num motivo de ressentimento e nu

ma das razões pelas quais muitos agricultores abandonam a 

estrutura ocupacional do campo, para concorrer no mercado de 

trabalho das cidades. 

Através da Tabela 11 observamos também que, a 

mobilidade dos agricultores tem diminuido a tradição e tem 

introduzido muita heterogeneidade nas categorias dos traba

lhadores consideradas. Isto se deve ao fato de que, em cada 
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categoria, exceto na dos proprietários, é bastante maior a 

proporção dos trabalhadores oriundos de outras categorias 

Por exemplo: quanto aos parceiros, nenhum dos trabalhadores 

é oriundo dessa categoria, 55,6% vieram da categoria dos pr� 

prietários e os demais são originários de todas as outras 

entre os assalariados fixos, apenas 19,1% são oriundos dessa 

categoria, 61,7% vieram da categoria dos proprietários e os 

demais t&mbém são originários de todas as outras. Quanto aos 

arrendatários e assalariados eventuais verificam-se resulta

dos semelhantesà Isto demonstra que, de fato, em todas as c� 

tegorias, exceto na dos proprietários, a grande maioria dos 

trabalhadores têm uma origem ocupacional bastante heterogê-
- -

nea e nao sao tradicionais ou antigos em suas categorias 

Talvez seja esta uma das razões pelas quais parece estar di

minuindo a solidariedade entre os trabalhadores nas fazendas 

e talvez seja por isto também que dificilmente eles agem co

mo uma unidade. 

Na mobilidade entre as categorias dos agricul-

tores, é interessante notar em que medida eles se adaptam 
-

as novas categorias nas quais ingressam, ou se eles retêem 

os velhos hábitos e costumes de suas antigas categorias. Po• 

de haver conflito entre os antigos hábitos introjetados pe

los trabalhadores e as exigências de suas novas categorias , 

o que lhes acarreta muitos problemas e muita heterogeneidade

nas categorias em que ingressam. Provavelmente é isto também 
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o que está ocorrendo na região estudada. Por exemplo: tem si

do observado que muitos assalariados eventuais, ao se insta

larem nas fazendas, levam para alí os hábitos e costumes nô

mades ou seminômades de sua categoria, o que faz com que se 

alterem os hábitos de trabalho e mesmo a maneira de viver 

dos poucos antigos moradores ou colonos que ainda residem 

alí. Segundo GERMANI (1966}, esta heterogeneidade nas cate

gorias dos trabalhadores também é provocada, quando os tra

balhadores agrícolas se movem p ara a categoria dos operários 

das indústrias nas cidades. Eles levam para sua nova categ2 

ria muitos dos seus antigos hábitos e costumes de trabalho , 

provocando muita heterogeneidade na categoria dos operários 

das indústrias. 

Em consequência da grande mobilidade hoje exf� 

tente no setor agrícola, especialmente nas categorias dos ª.!. 

salariados fixos e eventuais, não mais têm se desenvolvido , 

nas fazendas, os grupos de trabalhadores com os costumes ou 

com a maneira de viver dos antigos colonos. Atualmente nas 

fazendas os trabalhadores frequentemente nem chegam a desen

volver as relações primárias ou a solidariedade entre si.Nes 

se sentido são bastante significativas as declarações de um 

dos agricultores entrevistados que assim se expressou: "Tem 

muita gente nova nessa fazenda. Agora, aqui, só nós somos an 

tigos. Os outros são gente estranha que vieram de fora. Eu 

não gosto de ser vizinho deles, nem de ir trabalhar com eles. 
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Hoje é muito diferente daquele tempo em que a gente ia tra

balhar com os antigos colonos. A gente tinha confiança neles. 

Mas eles foram embora e eu estou pensando em mudar daqui tam

bém". Isto mostra que a mobilidade dos agricultores, princi

palmente aquela relativa às categorias mais baixas, além de 

ser bastante elevada, ocorre num espaço de tempo relativame� 

te curto, não dando oportunidade aos trabalhadores de desen

volveram uma tradição em seus grupos, nem de consolidarem 

suas relações sobre bases mais duradouras. 

Como podemos compreender, os custos da mobili

dade sao mais elevados para os agricultores quando as categ� 

rias que eles atravessam são bastante amplas, ou quando elas 

possuem caracterfsticas bastante diferentes. No caso da mobi 

lidade descendente, então, aos custos normais dessa mobílida 

de, devemos acrescentar as grandes frustrações que o indiví

duo experiencia pelo fato do seu nfvel de vida e/ou de pres

tfgio ter baixado bastante. Segundo GERMANI (1966:367), en

tretanto, os custos e as frustrações da mobilidade poderiam 

ser reduzidos, se fossem diminuidas as diferenças entre as 
t 

categorias mais imediatas através das quais os indivfduos se 

movem e se as frustrações relativas ã mobilidade descendente 

fossem compensadas, dando-se às pessoas que desceram novas 

oportunidades de participarem de outras vantagens e beneff

cios que a sociedade of�rece. Por exemplo: no caso dos agri

cultores que desceram da categoria dos proprietários para a 
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dos assalariados fixos ou eventuais, seus sindicados deveri

am procurar compensar os custos e as frustrações de sua mobl 

lidade, proporcionando-lhes novos recursos através dos quais 

eles próprios poderiam se amparar e melhorar sua situação. 

A descontinuidade na mobilidade refere-se ao 

fato dos agricultores, através de suas mudanças no trabalho, 

atravessarem uma ou mais amplas categorias de trabalhadores. 

Esta mobilidade implica em muitas descontinuidades, além da• 

quelas relativas ao trabalho� Por exemplo, ela pode levar as 

pessoas a mudarem de residincia, de região e ati as suas re

laç�es com as instituiç5es. Segundo WILENSKY (1966), a mobi

lidade descontTnua não é rara e é mais frequente nas catego

rias mais baixas da estrutura ocupacional. Assim, podemos s� 

por que essa mobilidade tende a ser mais comum no setor agrT 

cola uma vez que, as ocupações desse setor em geral são elas 

sificadas nos escalões mais baixos da estrutura ocupacional 

da sociedade como um todo. 

Podemos analisar a mobilidade descontfnua dos 

agricultores estudados através da Tabela Jl. Alf verificamos 

que os casos mais extremos dessa mobilidade, no sentido des

cendente, referem-se ã passagem dos agricultores da catego

ria dos filhos de proprietários para as categorias dos assa

lariados fixos ou eventuais. Neste caso os agricultores atr� 

vessaram duas ou três categorias e, como mostra a tabela,seu 
� -

numero e relativamente grande, pois, dos que iniciaram suas 
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carreiras como filhos de proprietários, 27,9% hoje sao ape

nas assalariados fixos e 17,3% são apenas assalariados even-

tuais. Os casos mais extremos dessa mobilidade, no sentido 

ascendente, são os que ocorreram no sentido inverso, isto é, 

referem-se ãs mudanças dos agricultores das categorias de 

filhos de assalariados fixos ou eventuais para a categoria 

dos proprietários: 25,7% dos filhos dos assalariados fixos e 

2�,0% dos filhos dos assalariados eventuais tornaram-se pro

prietários. Portanto, são esses os principais casos de mobi

lidade descontínua ascendente e descendente ocorridos na po

pulação estudada. Muito provavelmente, para a maioria dos 

agricultores que a realizaram, tal mobilidade implicou em mu 

danças nas suas relações com as instituições, com os famili 

ares e amigos e em mudanças de residência ou de área residen 

cia1. 

O ajustamento dos agricultores móveis às novas 

categorias, também será mais difícil e custoso quanto maior 

forem as descontinuidades entre elas. A congruência entre 

elas será maior onde as diferenças entre as condições de tra 

balho não forem marcantes e serã maior ainda onde as ocupa

ç5es forem organízadas em carreiras. Segundo WILENSKY (1966: 

112) essas condições contribuem para tornar a mobilidade me

nos custosa e mais fácil > especialmente se o indivfduo móvel 

desenvolve a mobilidade junto com sua famflia. Nesse caso 

ele não apenas terá mais satisfação com a mobilidade, como 
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também poderá ser ajudado pela famflia a fazer as adaptações 

às novas situações em que tiver de ingressar, reduzindo as

sim as tensões que essas mudanças provocam. 

Um dado tipo de estrutura ocupacional tende a 

desaparecer quando a mobilidade nela existente não é insti

tucionalizada, ou quando há grande desequilfbrio entre as 

aspirações dos trabalhadores e suas chances de mobilidade 

(GERMANI, 1966:371). Esta e uma situação bastante comum na 

zona rural, especialmente entre os agricultores de baixa ren 

da, como é o caso aqui estudado. Como vimos, esses agricult� 

res alim de terem um baixo nfvel de renda, tim, também, um 

baixo grau de escolaridade. Consequentemente para eles,tanto 

as chances como os canais de mobilidade tendem a ser pouco 

numerosos. Por isso há, na população estudada, também muitos 

casos de mobilidade nao institucionalizada ou pouco institu

cionalizada, o que provoca muita desorganização na sua estru 

tura ocupacional. Segundo WILENSKY (1966:105), onde hã car

reiras ordenadas e onde um emprego leva a outro, há mais in

tegração no trabalho e este ê mais integrado ã vida e ã comu 

nidade. Entretanto, onde hi descontinuidade ocupacional e on 

de um emprego não leva a outro, o que geralmente observa-se 

é um acentuado desemprego, muita desordem nas mudanças de em 

prego, fraca dedicação ao trabalho e pouca ligação entre o 

trabalho, a vida e a comunidade. Sem dúvida estas são algu

mas caracterTsticas que também podem ser observadas na popu-
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lação estudada. Elas refletem-se. inclusive, no número rela-

tivamente grande de vezes que os agricultores abandonaram 

suas categorias de trabalhadores para ingressarem em outras. 

f assim que, através dos quadros do Apêndice, podemos verifl 

car por exemplo que, dentre os filhos dos proprietãrios(Apê� 

dice l), 14,4% mudaram 4 vezes de categoria; dentre os fi

lhos dos arrendatários (Apêndice 2), 50,0% mudaram 3 vezes,e 

dentre os filhos dos assalariados fixos (Apêndice 3) e fi

lhos dos assalariados eventuais (Apêndice 4), 22,9% e 16,0% 

respectivamente, mudaram também 3 vezes de categoria. Portan 

to, esses agricultores tendem a mudar muito frequentemente e 

muito abruptamente de emprego ou de categoria de trabalhador. 

Essas descontinuidades da estrutura ocupacio

nal estudada refletem-se também no  fato de que, um grande nQ 

mero dos seus trabalhadores agrTcolas não reside no campo 

mas, na periferia das cidades próximas. Cerca de 22,3% deles 

sao assalariados eventuais e, como sabemos, a eventualidade 

dos seus empregos geralmente não os estimula a se dedicarem 

ao trabalho ou à suas ocupações; 37,1% deles exercem efetiva 

mente outra ocupação ao lado de suas ocupações principais e 

20,7% anda, também, à procura de trabalhos adicionais. Enfim 

todos esses fatores contribuem bastante para que haja certa 

desorganização, ou mesmo certa desordem, na estrutura ocupa

cional estudada. 

Isto significa que a mobilidade nao institucio 
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nalizada e a complexidade e polivalência das ocuoaçoes agrt

colas introduzem muita incongruência na estrutura ocupacio

nal. Dada a sua própria natureza, a mobilidade não institu

cionalizada é uma poderosa fonte de tensões, frustrações e 

ressentimentos. Ela tem mais chances de ocorrer na medida em 

que aumenta a mobilidade porque, com esse aumento tende a au 

mentar o número dos trabalhadores incongruentes na estrutu· 

ra ocupacional. Quando o número desses trabalhadores aumenta 

e aumentam os fndices de mobilidade, a homogeneidade interna 

das categorias dos trabalhadores tende a diminuir. Conseque� 

temente diminuem também as brechas relativas ãs diferenças 

entre essas categorias, diminuindo assim as descontinuidades 

entre elas. Logo, esses fatores alteram a estrutura ocupaci� 

nal e tendem a enfraquecer a solidariedade entre os membros 

das categorias de trabalhadores� Segundo WILENSKY (1966:124), 

é assim que a mobilidade irregular ou descontínua contribui 

para um maior movimento na estrutura ocupacional. Esses movi 

mentes, entretanto, tendem a ser abruptos e imprevisfveis • 

Eles podem levar ã destruição de muitos laços de parentesco 

e amizade, podem criar muitas situações instáveis e desorde

nadas nos empregos, levando ãs descontinuidades relativas às 

migrações e a tudo o que elas implicam. 

Como vemos, sao bastante amplos e variados os 

efeitos da mobilidade estudada. Entretanto, uma de suas pri� 

cipais consequências é que ela leva os indivfduos a aceita-
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rem ou a rejeitarem a ordem social em que vivem. Ela é uma 

força integradora dos indivfduos, quando é igualmente possí

vel em todas as categorias de trabalhadores, quando a hierar 

. - ,,,,. . quia e a descontinuidade entre essas categorias e mtn1ma e 

quando permite os ajustamentos ãs várias condições de traba

lho. Nesse caso os custos da mobilidade são pequenos e o ba

lanço entre a aspiração de mobilidade e a mobilidade efeti

va que o indivíduo realiza, o leva a um maior envolvimento e 

a uma maior aceitação da ordem social (GERMANI, 1966:376} •

Em Última análise então, o que realmente importa é o balanço 

que o indivíduo faz entre a mobilidade que efetivamente tem 

realizado e suas aspirações de mobilidade, principalmente 

aquelas estabelecidas em função de seus grupos de referência, 

ou seja, daqueles em relação aos quais ele avalia a 

parte de suas privações e recompensas na sociedade. 

maior 

A mobilidade ascendente parcialmente bloquea

da geralmente constitui-se em fonte de ressentimentos e ten

sões e frequentemente leva as pessoas a alienarem-se da so

ciedade e de si mesmas. Entretanto, se o trabalhador satis-

faz suas ambições, ou se a sua mobilidade não é bloqueada 

isto o 1 iga mais ã sociedade, não o aliena. Por essas 

, 

ra-

zões, segundo WILENSKY (1966:123), as pessoas mais alienadas 

geralmente são encontradas nas categorias mais baixas dos 

trabalhadores e vice-versa. Segundo esse autor, é bem conhe

cida a teoria do papel estratégico de um grupo parcialmente 
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frustrado nos primeiros estágios de seu desenvolvimento ocu

pacional. Essa teoria admite que, se as aspirações de mobill 

dade da população são completamente satisfeitas, não surgirá 

na sociedade nenhuma atitude revolucionária, nenhum comport� 

mente inovador. Por outro lado, a mobilidade descendente pa� 

cialmente bloqueada também pode agravar as tensões sociais , 

especialmente se restarem às pessoas que caem algum poder ou 

recursos através dos quais elas possam se rebelar. 

Também na população estudada é bastante signl 

ficativa a mobilidade parcialmente bloqueada, através das ca 

tegorias dos trabalhadores. Pela Tabela 11 verificamos que , 

em todas as categorias consideradas é relativamente grande a 

proporção das pessoas móveis em ambos os sentidos, isto é 

no sentido ascendente e descendente. Dentre os que iniciaram 

suas carreiras como filhos de assalariados eventuais, 24,0% 

conseguiram tornar-se apenas assalariados fixos, 20,0% torna 

ram-se parceiros ou arrendatários e 24,0% conseguiram tor-

nar-se proprietários. Para a maioria dessas pessoas, então , 

a aspiração de tornarem-se proprietários, arrendatários ou 

parceiros foi impedida por sua mobilidade ascendente parcial 

mente bloqueada, gerando todo tipo de tensão e de ressenti

mentos em que isto implica. No sentido descendente,vemos que 

21,1% dos que iniciaram suas carreiras como filhos de pro-

prietários, hoje são apenas arrendatários ou parceiros e 

27,9% desceram atê a categoria dos assalariados fixos. Para 
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essas pessoas então, a mobilidade descendente também foi pa� 

cialmente bloqueada, uma vez que não desceram atê o fundo da 

estrutura ocupacional. Quanto às demais categorias e em rel� 

ção à mobilidade ascendente, observa-se o mesmo processo:há 

várias proporções significativas de agricultores que também 

conseguiram realizar apenas uma mobilidade parcialmente blo

queada, ou seja, foram bloqueados na realização das suas as

pirações de mobilidade. Se a todos esses casos de mobilidade 

ascendente parcialmente bloqueada, juntarmos todos os casos 

de mobilidade descendentes antes analisados, entao poderemos 

inferir que, sem dúvida, há muita tensão, ressentimentos e 

alienação na estrutura ocupacional da população estudada. 

A Tabela 12 expõe a mobilidade dos agricult� 

res estudados, mostrando as frequências e percentagens dos 

que estão na mesma categoria ou em categorias de trabalhado 

res diferentes daquelas de seus pais. 

Esta tabela mostra que, 32,0% dos agricultores 

estudados permaneceram nas mesmas categorias de trabalhado

res de seus pais. Portanto a maioria, ou seja 68,0%, mudou 

para outras categorias. Dentre as categorias consideradas , 

observa-se que são principalmente a dos proprietârios(33,7%) 

e a dos arrendatários, (41,7%) as que têm mais força em su-

bordinar o trabalho dos filhos e, portanto, é mais nessas 

duas categorias que se observa certa herança ocupacional en

tre as gerações estudadas. As categorias que demonstram me-
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TABELA 12. Frequência e Percentagem dos Agricultores Entre

vistados, que estao na mesma Categoria ou em Cate 

gorias de Trabalhadores diferentes daquelas de 

seus Pais, Vale do Ribeira, 1973. 

categorias dos pais 

dos agricultores 

proprietários N= 104 

arrendatários N= 12 

parceiros N= 2 

assalariados 
fixos N= 35 

assalariados 
eventuais N= 25 

TOTAL = 17 8 

na mesma categoria em categorias 
diferentes 

n % n % 

35 33,7 69 66,3 

5 4 1 , 7 7 58,3 

o o 2 100,0 

9 25,7 26 7 4, 3 

8 32,0 17 6 8, o 

57 32,0 1 2 1 68, o 

nos influência, nesse sentido, sao a dos parceiros e a dos 

assalariados fixos. Em consequência, sao principalmente as 

categorias dos proprietários e dos arrendatários as que mais 

têm contribufdo para a imobilidade dos agricultores,enquanto 

que são principalmente as categorias dos parceiros e dos as

salariados fixos as que mais têm contribufdo para sua mobili 
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dade. Segundo PATRICK {1975a), nos países subdesenvolvidos 

ou nas regiões em desenvolvimento, como e o caso aqui estud� 

do, o prestígio das famílias dos proprietários vem principal 

mente da propriedade da terra, ainda que ela não lhes propo� 

cione grande rentabilidade. Em consequência, para conserva

rem seu prestígio essas famílias insistem em conservar a pr� 

priedade da terra, mesmo às custas de consideráveis . � preJu1-

zos econômicos. Esta ê uma das razões pelas quais, principal 

mente nas regiões em desenvolvimento, os proprietários de 

terra frequentemente nasceram nessa mesma categoria e, inclu 

sive, na mesma região onde vivem. De fato, tanto no Vale es

tudado como em outras regiões agrícolas pobres, parece que 

são principalmente os pequenos e os grandes proprietários de 

terra os que mais se esforçam em permanecer nessa categoria 

que, era a mesma de seus pais. Apesar disto convém notar 

que, conforme mostra a Tabela 12, em todas as categorias sem 

pre é bastante menor a proporção dos agricultores que se man 

tiveram na mesma categoria de seus pais, ou, é sempre maior 

a proporção daqueles que mudaram. Portanto isto demonstra 

que, todas as categorias de agricultores consideradas de um 

modo geral têm contribuído mais para a mudança do que para a 

estabilidade da estrutura ocupacional estudada. 

A mobilidade dos a gricultores, através das ca

tegorias dos trabalhadores agrícolas, altera a estrutura ocu 

pacional da comunidade onde ocorre. O impacto dessa mobilida 
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de depende, principalmente, dos volumes das categorias de 

onde os agricultores saem e dos volumes daquelas onde eles 

entram: quanto menor for esses volumes, mais significativas 

serão as entradas e as safdas dos agricultores. Pela Tabela 

12 podemos verificar esse movimento na população estudada 

Vemos que as categorias menos volumosas são as dos arrendatâ 

rios e parceiros, pois, representam apenas 7,9% da popula

çao. A maioria desses agricultores, isto é, 58,3% dos arren

datários e 100,0% dos parceiros, hoje estão em categorias dl 

ferentes daquelas de seus pais. Portanto, além dos volumes 

dessas categorias serem os menores, a grande maioria dos 

seus agricultores são originários de outras categorias. Sem 

dúvida isto tem influências bastante significativas sobre os 

agricultores e sobre a estrutura ocupacional estudada. Por 

exemplo, é muito provável que, nas categorias menos volumo

sas e constituídas mais por pessoas oriundas de categorias 

diferentes, a coesão e a solidariedade entre os agricultores 

seja menor. 

As chances das pessoas subirem na estrutura 

ocupacional dependem das oportunidades que objetivamente 

existem para isto, dependem das pessoas perceberem ou nao 

essas oportunidades e dependem de certas qualidades ou carac 

terísticas das pessoas. Segundo CROCKETT (1966:291), geral

mente são as pessoas que têm mais habilidades empáticas e 

mais criatividade as que têm mais chances nesse sentido.Mais 
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especificamente os estudos sobre a mobilidade no setor rural 

têm demonstrado que, a mobilidade ascendente ou descendente 

dos agricultores está relacionada aos seus lugares de ori-

gem. Os imigrantes, em uma dada localidade, tendem a reali

zar a mobilidade ascendente mais frequentemente do que os n� 

tivos locais, Estes, mais frequentemente que os imigrantes , 

tendem apenas a conservar suas posições ou podem descer para 

categorias mais baixas na estrutura ocupacional. Muito prov� 

velmente as diferenças de mobilidade, entre os imigrantes e 

os nativos, estão relacionadas às suas categorias de traba

lhadores, a personalidade básica dos que emigram e principal 

mente aos diferentes tipos de coerção que a comunidade local 

exerce sobre os nativos e nao sobre os imigrantes. Foi no 

sentido de verificarmos as relações, entre a mobilidade dos 

agricultores e os seus lugares de origem, que organizamos os 

dados conforme mostra a Tabela 13. 

Esta tabela mostra a relação entre a mobilida

de dos agricultores estudados e seus lugares de origem ou de 

nascimento. Vemos que 32,0% dos agricultores não têm sido mó 

veis na estrutura ocupacional e a maior proporçao deles, is

to é, cerca de 43,9% ainda hoje residem no mesmo munlcfpio 

onde nasceram e, portanto, são nativos locais.Cerca de 34,7% 

desses nativos têm se conservado imóveis na estrutura ocupa

cional, 52,8% têm realizado uma mobi !idade d escendente e 

12,5% ascendente. Dos agricultores que hoje residem no Vale 
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TABELA 13. Mobilidade Social dos Agricultores Entrevistados 

e seus Lugares de Origem, Vale do Ribeira, 1973. 

Mobilidade Municr-
pio on-
de resi 
de 

% 

ascendente 12,5 

imóvel 3L�,7 

descendente 52,8 

TOTAL 100,0 

(7 2) 

LUGARES 

Vale do 
Ribeira 

% 

19,5 

31 , 7 

48,8 

100,0 

(41} 

DE NASCIMENTO 

Outras 
.-reg1oes 

do Esta 
do de 
Paulo 

% 

35,7 

42,9 

2 l , 4 

100,0 

(14) 

s. 

Outros 
Estados 

% 

25, O 

20,8 

54, 2 

100,0 

(48) 

Outros 
Pafses 

% 

o 

100,0 

o 

100,0 

(3) 

do Ribeira, mas que nasceram em outras regiões do Estado de 

São Paulo, 42,9% têm se mantido imóveis na estrutura ocupa-

cionat, apenas 21,4% realizaram uma mobilidade descenden-

te, enquanto que 35,7% realizaram uma mobilidade ascendente. 

Portanto, verifica-se que os agricultores nativos 

têm tido menos chances que os imigrantes que alí 

locais 

chegaram 

de permanecer em suas categorias de trabalhadores, ou de as

cender na estrutura de prestfgio que elas representam. Mais 

frequentemente que os imigrantes, os nativos locais tendem a 
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descer nessa estrutura. Assim, esses resultados concordam 

com as observações de HOSELITZ (1966:191) de que, as pessoas 

nativas nas diferentes localidades geralmente tendem a ser 

mais tradicionais e pretendem menos que os imigrantes, ou se 

esforçam menos que eles, para melhorarem em suas posições so 

ciais ou ocupacionais. 

Pela Tabela 13 verificamos também que, dentre 

os agricultores que têm realizado uma mobilidade descenden

te, mais da metade, isto é, 66,7% sao nativos dos municrpios 

e do Vale estudados. Cerca de 36,0% dos imigrantes vindos de 

outras regiões do Estado de São Paulo e 25,0% dos que vieram 

de outros Estados realizaram uma mobilidade ascendente. En

tretanto, dos agricultores nativos dos municTpios e do Vale 

estudados, apenas 12,5% e 19,5%, respectivamente, têm reali 

zado essa mobilidade. Portanto, esses resultados também de

monstram a relação entre a mobilidade dos agricultores e 

seus lugares de origem, pois, também segundo eles geralmente 

os imigrantes têm tido mais chances que os nativos de subi

rem através das categorias de agricultores. 

3. Mudanças na Estrutura Ocupacional

Na zonLl rural, como vemos, frequentemente os 

filhos dos agricultores mudam para ocupações ou para catego

rias de trabalhadores diferentes daquelas de seus pais. Fre

quentemente, inclusive, eles mudam para ocupações urb�nas e 
1 



.82. 

deixam a zona rural. t assim que no setor rural, mais comu

mente que no urbano, a mobilidade tende a ser de movimento 

não-recíproco, ou seja, é menos comum o caso de uma pessoa 

ocupar a posição deixada por uma outra. Por essa razão a mo

bilidade nesse setor, especialmente a dos agricultores mais 

jovens, tende a provocar mudanças na estrutura ocupacional, 

pois, em vez deles acentuarem as tendências existentes nas 

ocupações, mais frequentemente eles as interrompem deixando 

a agricultura e evadindo-se para as cidades. De fato,segundo 

RAMSOY (1966:222), quanto mais rural e menos industrializado 

-

for o ambiente, menor sera a semelhança entre a estrutura 

ocupacional dos pais e a dos filhos, pois, mais frequenteme� 

te os filhos tenderão a abandonar a estrutura relativa ã ge-

raçao dos pais. Portanto, é assim que no setor rural geral-

mente os agricultores acabam contribuindo para que a estrutu 

ra ocupacional se modifique, tanto no volume como no 

de suas categorias. 

numero 

Na região estudada estão sendo aceleradas as 

mudanças nos setores econômico e social, e isto também tem 

provocado muitas mudanças em sua estrutura ocupacional. Se-

gundo PATRICK (l975a:23), em parte essas mudanças se devem 

ao Estatuto da Terra e Estatuto do Trabalhador Rural, os 

quais começaram a ser alt aplicados a partir de 1963/64. De

vido às aplicações desses estatutos muitos assalariados fi

xos dispensados de seus empregos, outros permaneceram no em-
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prego mas passaram a trabalhGr sob novas condições, outros, 

ainda, foram expulsos das fazendas ou transformados em as

salariados eventuais. A dispensa dos assalariados fixos, em 

parte veio contribuir para que 6utros agricultores encontra� 

sem trabalho nas fazendas, acentuando assim as transforma

çoes que as aplicações dos estatutos em questao têm Introdu

zido na estrutura ocupacional. 

A Tabela 14 mostra a distribuição dos agricul

tores estudados e a de seus pais, segundo suas categorias de 

trabalhadores, evidenciando as estruturas ocupacionais rela

tivas a essas duas geraç�Gs e as mudanças entre elas ocor

ridas. 

Segundo esta tabela, houve mudanças bastante 

significativas na estrutura ocupacional da população estuda

da. De fato a ordem dos volumes das suas categorias não se 

modificou, pois, por exemplo, as categorias dos proprietá

rios e parceiros sio, respectivamente, as mais e as menos vo 

lumosas, tanto na estrutura relativa à geraçao dos agricul

tores. Entretanto $ os volumes das categorias se alteraram 

bastante. Quanto a categoria mais valorizada, ou seja, a dos 

proprietários, o volume foi reduzido pela metade, isto e 

de 56,5% para 28,3% e os das demais aumentaram bastante,exc� 

to os das categorias dos autônomos não-agrícolas e assalari� 

dos urbanos as quais deixaram de existir. Consequentemente 

esses resultados confirmam as observações de DUNCAN (1966 
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TABELA 14. Frequência e Percentagem dos Agricultores e de 

seus Pais, segundo as Categorias de

res, Vale do r.ibeira, 1973. 

Trabalhado-

Categorias de 

Trabalhadores 

proprietário 

arrendatârio 

pareei ro 

assalariado fixo 

assalariado eventual 

autônomo não-agrícola 

assalariado urbano 

TOT/\l 

Distribuição dos 

pais 

n % 

104 56,5 

1 2 6,5 

2 1 , l 

35 19�0 

25 13,6 

4 2,2 

2 l , l

1 84 l O O, O

Distribuição dos 

agricultores 

n % 

52 28,3 

24 1 3, O 

l 8 9,8 

49 26 l> 6 

41 22,3 

o o 

o o 

l 84 100,0 

54) segundo as quais, embora as ocupações dos pais tenham 

certa força em determinar as dos filhos, a mobilidade inter

geracional modifica a estrutura ocupacional entre uma gera

ção e outra. 

Segundo os dados obtidos, quase a metade dos 
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agricultores estudados, ou seja, cerca de 49,0% deles têm 

realizado uma mobi lldade descendente, Muito provavelmente i� 

to ocorre porque, conforme observa RAMSOY (1966), no setor 

rural o aumento da população não tem sido proporcional, ou 

tem sido maior que o aumento no número das posições na estr� 

tura ocupacional. Isto se dá principalmente nas categorias 

mais elevadas de trabalhadores, daí a razão da maioria dos 

agricultores estudados ter descido para os escalões mais 

baixos da estrutura ocupacional. � assim que a mobilidade no 

campo ocorre principalmente em função das modificações nes

sa estrutura, seja pela criação de novas categorias de tra

balhadores, ou pela mudança nos volumes das categorias exis

tentes. Na medida em que aumentam as posições no topo da es

trutura, as pessoas tendem a subir através das categorias 

de agricultores; na medida em que essas posições se restrin

gem, as pessoas tendem a descer. Na população estudada a mo

bilidade estrutural também tem s ido muito significativa,pois, 

como vimos, as proporções entre as categorias dos agriculto

res modificaram-se bastante entre as gerações estudadas, te� 

do se restringido o volume da categoria dos proprietários e 

aumentado os das demais. Assim vemos que, de fato, no setor 

rural a mobilidade age mais no sentido de modificar a estru

tura ocupacional, pois nao apenas muitos agricultores aban

donam o campo indo para as cidades, mas muitos também descem 

para os escalões mais baixos dessa estrutura. 
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Na estrutura estudada 68,6% dos proprietários 

e 50,0% dos arren�atários são filhos de proprietários. Por

tanto, as duas categorias mais prestigiadas continuam sendo 

dominadas relos filhos dos agricultores que, no passado tam

bém tinham mais prestrgio na população. Assim, há relativa

mente poucos homens novos nas categorias do topo da estrutu

ra ocupacional, pois o prestTgio parece ter continuado nas 

mãos das mesmas fam!lias durante as duas geraçoes estudadas. 

De fato, segundo SELIGMAN (1966:361), no presente parecem e� 

tar desaparecendo os canais de recrutamento de novas pessoas 

para as categorias do topo da estrutura ocupacional,especial 

mente para a categoria dos proprietários e isto ocorre prin

cipalmente porque o desenvolvimento sócio-econômico pode 

atrofiar ou aumentar a demanda nas diferentes categorias. 

A análise da mobilidade aqui realizada corres

ponde ã análise da força com que a estrutura ocupacional que 

existiu no passado, atrav�s da geração dos pais,determinou a 

estrutura do presente relativa aos agricultores estudados.E� 

sa determinação se deu em função da força com que as catego

rias de trabalhadores dos pais determinaram as dos filhos 

Será nas mesmas proporções aqui encontradas, que as atuais 

categorias dos agricultores irão determinar as categorias de 

agricultores dos seus filhos, no futuro? Será nessas mesmas 

proporçoes que a atual estrutura ocupacional irá determinar 

a futura estrutura ocupacional da população? Como podemos 
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compreender, se as categorias de tr�balhadores dos pais inva 

riavelmente determinarem as dos filhos, então essa estrutura 

deverá continuar, isto e, deverá continuar tendo as mesmas 

proporçoes entre elas. Do contrário essa estrutura deverá se 

modificar, como vimos que se modificou, do passado para o

presente, 
.. 

atraves das geraçoes estudadas. 

Segundo PATRICK (1975b}, há um movimento rela-

tivamente numeroso de migração para a regi ão estudada. De fa 

to verificamos que, 36,5% dos agricultores estudados nao nas 

ceram no Vale do Ribeira e, portanto, são imigrantes ali. Se 

g undo PATRICK também, há um volume relativamente grande de 

migração para fora do Vale, e n esse sentido procuramos veri

ficar quais eram os desejos dos agricultores estudados quan

to às emigrações, ou quanto a mudarem dos lugares onde resi

dem. São esses dados que expomos na Tabela 15 em função das 

categorias dos agricultores. 

Esta tabela mostra a distribuição dos agricul 

tores estudados, segundo as categorias de trabalhadores agrf 

colas e suas indicações dos lugares para mudança de residên

cia. Vemos que mais da metade dos agricultores , ou seja 

57,7% não pretende fazer essa mudança, 69,6% não pretende mu 

dar dos muniéÍpios onde residem e 72,7% não pretende deixar 

o Vale do Ribeira. Dentre os grupos que pretendem mudar, os

mais numerosos são os dos parceiros e assalariados eventuais, 

nos quais 57,2% e 49,0% das pessoas, respectivamente,desejam 
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TABELA 15. Distribuição Percentual dos Agricultores, segundo 

as Categorias de T rabalhadores Agrfcolas e suas 

Indicações dos L ocais para Mudança de Residência, 

Vale do Ribeira, 1973 •. 

lugares indl ___ C_A_T _E_G_O_R_I_A_S_D_O_S_T_R_A_B_A_L_H_A_D _O_R_E_S ____ _ 
cados para 

mudança 

no mesmo mu 
nicTpio on 
de reside 

outros muni 
cípios dÕ 
Vale do Ri
beira 

outras re
giões do Es 
tado de SãÕ 
Paulo 

outros Esta 
dos 

nao sabe 

não pretente 
mudar 

TOTAL 

proprie 
târio -

% 

13,6 

1 , 8 

6,9 

3,4 

62,5 

100,0 

(59) 

arrenda 
tár i o

% 

5,9 

o 

1 4 , 8 

o 

61 , 7 

100,0 

(34) 

parce.!_ 
ro 

% 

1 9, l 

assala 
ri ado 
fixo 

% 

1 l , 4 

14,3 3,2 

9,5 6,4 

o 3,2

14,3 14,5 

42,8 61,3 

100,0 100,0 

(21) (62)

assala 
riado
even
tual 

% 

11 , 8 

2,0 

3,8 

1 1 , 8 

19,6 

51 , O 

100,0 

( 51 ) 

T otal 

11 , 9 
(27) 

3 , 1 
( 7) 

7,5 
( 1 7) 

4,4 
( 1 O) 

15,4 
(35) 

57,7 
( 1 3 l) 

100,0 

(22 7) 
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mudar. A maior proporçao desses parceiros (33,4%) pretende 

mudar apenas dentro do Vale do Ribeira, enquanto que a maior 

proporçao desses assalariados (35 t 2%) pretendem mudar mudar 

para fora desse Vale ou nio sabem para onde Ir. 

Esses resultados sugerem que, muito provavel

mente o mercado de trabalho tem conseguido absorver apenas 

uma parte da mão-de-obra da região. Como vimos, mais da meta 

de dos agricultores (57,7%) não pretendem mudar dos lugares 

onde moram. Isto pode significar que, em parte o mercado de 

trabalho está absorvendo a mão-de-obra ali existente. Entre

tanto, 42,3% dos agricultores desejam mudar e a maior parte 

deles ( 27,3%) pretende deixar o Vale do Ribeira, ou não sabe 

para onde ir. Provavelmente para esses agricultores o merca

do de trabalho da região tem sido deficiente, pois, geralme� 

te são os agricultores mais jovens que abandonam o campo e 

geralmente o fazem à procura de emprego. Entretanto segundo 

GALESKI (1972:42), devemos admitir que quando os agriculto

res jovens abandonam o campo, eles nao o fazem apenas devido 

às condições de trabalho. Eles o fazem, também, como uma 

atitude de revolta contra o padrão de vida rural, no qual 

eles sentem que não podem satisfazer suas aspirações mais ca 

ras como as de obter independência econômica e uma ocupaçao 

técnica. Muitos desses agricultores acreditam que, mais fa

cilmente poderão satisfazer suas aspirações deixando a agri

cultura, indo trabalhar nas indústrias e mudando-se para as 
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cidades. 

Segundo SJOBERG (1966:254), na medida em que a 

urbanização e a industrialização alcançam as cidades e a zo

na rural, os grupos sócio-econômicos mais do topo da estrutu 

ra rural logo apoiam as novas técnicas agrTcolas que estão 

sendo difundidas e, então, em relação ao desenvolvimento al

cançado por essas camadas. as camadas mais do fundo dessa es 

trutura vao ficando para trás. Entretanto mesmo essas cama

das mais baixas podem melhorar um pouco seu padrão de vida , 

uma vez que a modernização tende a diminuir a mortalidade 

a aumentar as chances de escolaridade e a fazer com que 

f 

as 

famflias tenham um pouco mais de conforto em seus lares. E 

isto também o que se verifica n a  região estudada além do fa-

to de que, alT, a urbanização e a industrialização também 

têm levado muitos agricultores dessas camadas mais baixas a 

abandonarem a área em que vivem, principalmente em busca de 

melhores condições de emprego e de habitação. 

Portanto observa-se que, a baixa renda associa 

da ao desenvolvimento sócio-econômico da região, são dois fa 

tores que têm levado muitos agricultores a abandonarem o cam 

po para viver nas cidades. Segundo SJOBERG (1966:244), nas 

regiões desenvolvidas esta evasão do campo pode ser conse-

quência do aumento da eficiência do trabalho e da produção 

agrTcola, ao mesmo tempo que os emigrantes podem estar sen

do atraídos pelo maior prestfgio da vida urbana. Na região 
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cultores pobres que abandonam o campo mas, também 
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agr.!_ 

aqueles 

que possuem certos recursos e um melhor nTvel de escolarida

de. Como sabemos, o trabalhador agrTcola pobre e analfabeto 

frequentemente não possui nem mesmo os recursos para abando

nar sua área de pobreza. Entretanto se ele consegue ir para 

a cidade, pelo menos alí ele sente que pode sobreviver. Atra 

vês das entrevistas verificamos que os agricultores que emi

gram, geralmente, no início, vão sem suas esposas. Quase sem 

pre eles vão à procura de melhores condições de trabalho , 

11arranjados11 por seus parentes ou amigos que já moram na ci

dade. Esse era, inclusive, o caso de alguns agricultores que 

estavam planejando mudar para São Paulo. 

Devido à proximidade com os grandes centros c� 

mo São Paulo e Santos, e devido às vias de comunicação que 

dão acesso ao Vale do Ribeira, muitas práticas agrícolas mo

dernas estão sendo introduzidas na região estudada. De fato, 

através das entrevistas pudemos verificar que, vários produ

tores da região já usam muitas dessas práticas. Na região 

pesquisada, na medida em que o trabalho agrícola se torna 

mais moderno, mais técnico e mais especializado, surgem no-

vos canais de mobilidade, e é assim que a tecnologia 

cola moderna tem contribufdo bastante para aumentar a 

1 idade na estrutura ocupacional estudada. 1 sto se dá, 

cipalmente, não apenas porque essa tecnologia cria 

agr, -

mob i -

prin-

novas 
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oportunidades de trabalho, mas porque também trasnfere muito 

trabalho braçal para as máquinas, criando novas necessidades 

de adaptação ao trabalho para os agricultores. Parece ser 

principalmente para satisfazer essas necessidades criadas p� 

la tecnologia agrfcola moderna, que eles mais têm desenvol

vido sua mobilidade no presente. 

Como vemos, tem sido relativamente grande a m� 

bilidade dos agricultores através da estrutura ocupacional 

estudada. A Tabela 16 resume essa mobilidade, mostrando as 

proporções dos que subiram, desceram e dos que se mantiveram 

imóveis nessa estrutura. 

TABELA 16. Frequência e Percentagem da Mobilidade Social dos 

Agricultores, Vale do Ribeira, 1973. 

mobilidade 

ascendente 

imóvel 

descendente 

TOTAL 

frequência 

34 

57 

87 

178 

% 

l 9 , 1

32,0 

48,9 

100,0 
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Esta tabela mostra que apenas 19,1% dos agri

cultores estudados conseguiram realizar uma mobl lidade ascen 

dente, apenas 32,0% tim se mantido im5veis na mesma catego

ria de trabalhadores de seus pais, enquanto que quase a met� 

de, isto é, 48,9% realizaram uma mobilidade descendente, ou 

seja, desceram para categorias inferiores ãs de seus pais. 

Portanto esses resultados demonstram que, a mobilidade so

cial representa frustração para a maioria dos agricultores e 

isto significa então que, hã um número relativamente grande 

de pessoas insatisfeiras com a estrutura ocupacional da pop� 

lação estudada. 

Entretanto observamos que 19,1% dos agricul-

tores realizaram uma mobilidade ascendente e, como geralmen-

te acontece, o alarde que se faz do sucesso dessa minoria 

acaba fazendo com que seja esquecido ou não notado o fracas

so da maioria, ou seja, daqueles 48,9% que desceram na estr� 

tura ocupacional. As tensões resultantes dessa mobilidade 

descendente podem também estar sendo reduzidas pela grande 

massa da população, que tem ganho certo conforto nos lares; 

podem estar sendo reduzidas pelo levantamento no padrão das 

ocupações, que tem alcançado até as categorias mais baixas 

dos trabalhadores, e, finalmente, elas podem ainda estar se� 

do toleradas porque muitos do que descem culpam a si mesmos 

pelo fracasso, admitindo que o s ucesso, no mundo do traba-

lho, requer mais capacidade ou esforço do que eles possuem 
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ou estariam dispostos a dispcnder (GERMANI, 1966). 

4. Sucesso e Fracasso na Mobilidade dos Agricultores

Dados os valores envolvidos na estrutura ocu• 

pacional, todo o esforço de mobilidade desenvolvido pelas 

pessoas geralmente visa a obtenção de mais poder, mais pres

tTgio, ou o sucesso. Assim, o sucesso ê como que o objetivo 

ou a finalidade da mobilidade. Segundo WILENSKY (1966:118) , 

o ideal de sucesso no passado traduzia-se no sucesso econô

mico, mais especificamente, na aquisição de riqueza, de au

tonomia no trabalho, ou de independência econômica. Por is

to, parece que no passado as pessoas se esforçavam mais nes

se sentido. Atualmente, porém, parece que a maioria dos tra

balhadores não têm uma clara ou firme convicção do que seja 

o sucesso. Para eles o ideal de sucesso jã nao mais está as

sociado aos desejos de autonomia no trabalho, ou de indepen

dência econômica e sim, às aspirações de terem segurança ec� 

nômica, conforto em seus lares e de participarem de certas 

formas de lazer relativamente caras e refinadas. Essas asp! 

raçoes são mais caracterTsticas dos trabalhadores urbanos , 

porém fazem parte do ideal de sucesso de quase todas as pes

soas em nossa sociedade, inclusive dos que trabalham no cam

po. 

Portanto, também na zona rural muitas aspira

çoes dos agricultores estão relacionadas ao moderno ideal de 
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sucesso. De fato, parece que atualmente a maioria dos agri

cultores já não mais se esforçam, como os do passado, por 

.acum_uJ.a-rem riqueza, por serem proprietários de terra, ou por 

terem autonomia no trabalho. A maioria parece desejar apenas 

um trabalho que lhes dê segurança econômica, ainda que numa 

situação de subordinados. Ao lado dessas aspirações ·hi, como 

disse WILENSKY (1966:118), um forte desejo de obterem mais 

conforto em seus lares e de participarem de �ertas formas 

de lazer relativamente caras. 

Estreitamente associados a essas aspirações 

dos agricultores, estão seus desejos de aumentarem seus ren

dimentos ou recursos econômicos, seja isto como um objetivo 

em si mesmo, ou como um meio de concretizarem suas aspir� 
-

çoes de sucesso. Por isto procuramos verificar quais eram 

suas aspirações quanto ao cultivo de uma área maior e quanto 

a terem ou não outra ocupação ao lado de suas ocupações prin 

cipais. São esses dados que apresentamos em seguida, nas Ta

belas 17 e 18. 

A Tabela 17 mostra a distribuição dos proprie

tários, arrendatários e parceiros, quanto as suas aspirações 

relativas ao cultivo de uma área maior. Vemos que a maioria 

dos proprietários (67,8%) e dos arrendatários (87,4%) prete� 

dem esse cultivo, entretanto, a maioria dos parceiros (55,6%) 

nao pretende. Provavelmente essa atitude dos parceiros se 

deve ao fato de que, frequentemente eles têm sido desestimula 
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TABELA 17. Distribuição Percentual dos Proprietários, Arren

datários e Parceiros e suas Aspirações quanto ao 

Cultivo de uma Área Maior, Vale do Ribeira, 1973, 

Aspirações 

pret�ndem cultivar 
uma area maior 

nao pret�nde culti 
var uma area maior 

TOTAL 

CATEGORIAS DE TRABALHADORES 

proprietá
rios 

67,8 

32,2 

1 O O, O 

(59) 

arrenda
tários 

87,4 

12,6 

1 O O, O 

(32) 

parceiros 

% 

44,4 

55,6 

100,0 

(18) 

dos de introduzirem melhoramentos nas propriedades que tomam 

em parceria. Esses melhoramentos têm levado muitos proprieti 

rios a aumentarem suas quotas sobre as colheitas, aumentando 

assim as despesas dos parceiros e reduzindo ainda mais suas 

rendas já bastante limitadas. Assim, isto representa como 

que uma punição dos parceiros pelos trabalhos de melhoramen 

to que realizaram, e em parte explica porque muitos não pro

curam evoluir em suas ocupações, permanecendo nas situações 

difíceis em que geralmente se encontram. 
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TABELA 18. Frequência e Percentagem dos Agricultores,segundo 

as Categorias de Trabalhadores Agrícolas e 

procura de Trabalho Adicional, Vale do Ribeira 

sua 

1973, 

categorias de tra

balhadores 

proprietário 

arrendatário 

parceiros 

assalariados fixos 

assalariados even 

tuais 

TOTAL 

procuram trabalho nao procuram trab� 

adicional lho adicional 

n % n % 

l O 1 6, 9 49 83, 1 

3 8,9 31 91 , 1 

3 l 4, 3 18 85,7 

7 1 l , 4 55 88,6 

24 4 7, 1 27 52,9 

47 20,7 180 79;3 

A Tabela 18 mostra a distribuição dos agricul

tores segundo as categorias de trabalhadores agrícolas e 

sua procura de trabalho adicional. Através dela verificamos 

que, 79,3% dos agricultores não procuram desenvolver outro 

trabalho ao lado de suas ocupações principais e a maioria 

dos que procuram, isto é, 51,1% são assalariados eventuais 



.98. 

Quase a metade desses assalariados (47,1%) buscam trabalhos 

adicionais, enquanto que apenas 8,9% dos arrendatários e 

11,4% dos assalariados fixos buscam esses trabalhos. Portan-

to, a maioria dos agricultores estudados não pretende ter 

mais de uma ocupação e, de fato, apenas 37,1% deles exerce 

efetivamente outra ocupação ao lado de suas ocupações prin

cipais. 

Segundo RAMSOY ( 1966) , a mob i 1 idade soei a I das 

pessoas, na zona urbana, depende mais das oportunidades que 

o ambiente lhes oferece do que de suas próprias capacidades

psfquicas ou intelectuais. Na zona rural, entretanto, os fa-

tores psicológicos parecem influir mais que os ambientais, 

uma vez que alf as oportunidades de mobilidade tendem a ser 

as mesmas para muitas pessoas e parecem ser poucas as que 

aproveitam. A percepção das chances de mobilidade ou de su

cesso difere entre as pessoas e por isto diferem também seus 

esforços nesse sentido. t assim que os fatores psicológicos 

influenciam a mobilidade e influenciam ainda mais se as pes-

- -

soas veem suas ocupaçoes como um meio de obterem mais poder, 

mais prestígio, ou sucesso. Na zona rural, entretanto, sao 

-

poucas as pessoas que veem suas ocupaçoes assim. Entre os 

agricultores de baixa renda aqui estudados, por exemplo, as 

- -

ocupaçoes geralmente sao vistas apenas como um meio de sobre 

vivência. Esta é uma das razoes pelas quais geralmente eles 

nao procuram ocupações melhores que as suas, ou nelas nao 
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procuram evoluir. De fato, segundo RAMSOY, na sociedade de 

subsistência, onde se procura apenas garantir o alimento, g� 

ralmente a iniciativa para subir socialmente não é incentiva 

da e isto faz com que também não seja incentivada a iniciati 

va para subir ocupacionalmente. 

Na zona rural, na epoca das safras, as oportu

nidades de trabalho tendem a aumentar em todas as categorias 

de trabalhadores, pois, aumenta a demanda da mão-de-obra que, 

inclusive pode se tornar escassa. No perfodo das entre-sa

fras, entretanto, essa demanda cai e, então, muitas pessoas 

ficam desempregadas e outras assumem ocupações adicionais p� 

ra compensar a redução que tiveram em suas rendas. Nessas 

ipocas observa-se que a região estudada tende a favorecer as 

oportunidades de emprego fora da agricultura, principalmente 

devido ã sua localização relativamente próxima aos grandes 

centros como São Paulo e Santos. Por essa razao, segundo 

PATRICK (1975b), na época das safras já chega a haver certa 

carência de mão-de-obra na região. Assim, vemos que e mais 

-

na epoca das entre-safras que os agricultores aumentam suas 

chances de mobilidade, uma vez que é este o perfodo em que 

eles mais se esforçam para conseguirem trabalho ou ocupações 

adicionais, seja no setor agrfcola ou mesmo fora dele. 

Por trabalho ou ocupação adicional entendemos, 

aqui, todo trabalho ou ocupação efetivamente exercida pelos 

agricultores fora de sua principal unidade de produção. Este 
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trabalho influencia grandemente a mobilidade dos agriculto-

res e, por essa razão, organizações os dados também 

mostra a Tabela 19, 

como 

TABELA 19. Distribuição Percentual dos Agricultores, segundo 

as Categorias de Trabalhadores Agrícolas, relati

vas aos seus Trabalhos Principais e Adicionais , 

Vale do Ribeira, 1973. 

Categorias 
relativas 
ao traba
lho adicio 
nal 

arrendatário 

parceiro 

assalariado 
fixo 

assalariado 
eventual 

autônomo não

agrícola 

assalariado 
urbano 

nao possuem 

TOTAL 

CATEGORIAS RELATIVAS AO TRABALHO PRINCIPAL 

proprie
tário 

% 

1 O, O 

3,3 

3, 3 

1 3 , 3 

6,6 

56,7 

100,0 

(60) 

arrenda
tário 

% 

o 

8 , 6 

2,9 

l l , 4

11 , 4 

o 

65,7 

l 00, O

(35)

parcei
ro 

% 

4,8 

o 

9,5 

33,3 

4,8 

4,8 

42,8 

100,0 

{ 2 1 ) 

assala
riado 
fixo 

% 

4,8 

4,8 

o 

8,2 

o 

4,8 

77,4 

100,0 

(62) 

assa la 
riado 
even
tual 

2,0 

9,8 

1 l , 8 

o 

2 , O 

l 5 , 7

58,7 

1 00, O 

(S l) 
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A Tabela 19 expõe a distribuição dos agriculto 

res estudados, segundo as categorias de trabalhadores relati 

vas aos seus trabalhos principais e adicionais. Cerca de 

37,1% dos agricultores entrevistados possuem trabalhos adi

cionais e, como mostra esta tabela, mais frequentemente sao 

os parceiros (57,2%) e os proprietários (43,3%) que possuem 

esses trabalhos. Segundo esses dados, mais frequentemente 

também, os agricultores entrevistados tendem a ser assalaria 

dos eventuais em seus trabalhos adicionais. Segundo PATRICK 

(1975b:20), na região estudada o trabalho adicional e uma 

fonte de renda importante para os parceiros e proprietários, 

pois chega a representar até 30,0% de suas rendas líquidas 

mensais. Entretanto, esse trabalho so se torna realmente 

significativo para os agricultores na época das safras e 

mesmo nesse período, não se ampliam muito suas possibilida-

des de ganho, pois, a demanda da mão-de-obra oscila e 

bastante limitada na região. 

Segundo WILENSKY (1966:113), um dos primeiros 

incentivos que os agricultores recebem para abandonar seu 

trabalho é quando lhes aparece a oportunidade de serem tra

balhadores autônomos. Muitos agricultores hoje em dia dese

jam não ter patrões, embora as oportunidades, nesse sentido, 

já tenham diminuido bastante para a maioria deles. Na popul� 

ção estudada, o fato do agricultor não ter patrão i mp l i e a 

num alto grau de prestígio e por isso muitos procuram ser au 
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tônomos, mesmo num trabalho adicional. Por exemplo, muitos 

trabalhadores subordinados alternam seus trabalhos princi-

pais com os de tarefeiro na zona rural ou urbana, ou com a 

realização de pequenos negócios. � assim que através dos 

trabalhos adicionais muitos agricultores têm conseguido se 

transformar, efetivamente, de empregado em trabalhador autô 

nomo, ou de trabalhador subordinado em profissional indepen

dente. 

Atualmente as oportunidades de trabalho autôno 

mo tendem a diminuir, na agricultura, devido ao desenvolvimen 

to da burocratização. No setor agrícola, a burocratização 

das atividades tem aumentado com o desenvolvimento das técni 

cas e do modo de produção e se traduz, por exemplo, no nume

ro cada vez maior de trabalhadores rurais que estão se trans 

formando em operários agrícolas. Na região estudada observa

se que o aumento na burocratização do trabalho tende a dimi

nuir as chances de mobilidade dos agricultores, principal

mente porque dificulta sua transformação em trabalhadores au 

tônomos e passa a exigir deles mais escolaridade para sua 

evolução nas ocupações. t assim que, na região estudada, mul 

tos agricultores não mais têm podido realizar seus negócios 

independentes e muitos não mais têm conseguido mudar dos 

trabalhos manuais ou braçais para os não-manuais. Segundo 

SMELSER e LIPSET (1966), entretanto, a burocratização do tr� 

balho pode também facilitar a mobilidade dos trabalhadores , 
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-

na medida em que estrutura as ocupaçoes em carreiras e orga-

niza a passagem entre as categorias ocupacionais ou entre as 

categorias dos trabalhadores. Obviamente, porém, essa passa

gem só é facilitada se os trabalhadores têm os recursos exi

gidos pela burocracia nesse sentido. Entretanto, como sabe

mos, geralmente esses recursos não têm estado ao alcance dos 

agricultores e, por essa razão, o aumento na burocratização 

do trabalho mais tem dificultado do que facilitado sua mobi

lidade. 

Como temos observado, o Vale do Ribeira repre

senta uma das regiões agrícolas mais pobres do Estado de São 

Paulo e nessa região nos propusemos estudar apenas os agri

cultores de baixa renda. Consequentemente no presente traba

lho é bastante significativa a análise dos agricultores que 

estão imobilizados no fundo da estrutura ocupacional, ou se

ja, na categoria dos assalariados eventuais. Segundo a Tabe

la ll, vimos que há um número relativamente grande de agri

cultores nessa situação, pois, 32,9% dos filhos dos assala

riados eventuais ainda estão imobilizados nessa mesma categ� 

ria de seus pais. Para a maioria desses agricultores, inclu-

sive, esta é a mesma categoria através da qual ingressaram 

no mercado de trabalho há vários anos. Dada a situação de p� 

breza das famílias desses agricultores, eles integram os 

grupos dos trabalhadores que estão realmente no fundo da es

trutura ocupacional. Muitos deles, as vezes, dificilmente p� 



• l O 4 •

dem ser classificados como trabalhadores regulares, pois es

tao desempregados a maior parte do tempo ou são desemprega

dos crônicos. Segundo MATZA (1966:314), as pessoas que estão 

no fundo ou abaixo do fundo da estrutura ocupacional i n te-

gram a categoria dos pobres sem reputação ou dos paupérrimos 

e, de fato, não pertencem a essa estrutura. O que mais carac 

teriza esses grupos é o pauperismo em que vivem e este 

principalmente um produto dos sentimentos de imobi 1 idade 

de desterro que experienciam quanto à estrutura ocupacional 

e

ou quanto a sua região. Comumente ao pauperismo desses agri

cultores têm se juntado o vício e a imoralidade que os tor

nam diferentes dos trabalhadores pobres comuns. Assim, o 

agricultor paupérrimo é aquele que tem sido classificado co

mo pobre sem reputaçao; é o indivíduo que, além de viver na 

pobreza, é considerado indolente, inferior e um desclassifi

cado, enfim. 

A situação dos agricultores pobres sem reputa-

-

çao tem muito que ver com a dos ass�lariados eventuais que 

se imobilizaram no fundo da estrutura ocupacional, uma vez 

que sua imobilização se deu num nível onde a pobreza trans

varia com a imoralidade. De fato, segundo MATZA {1966:336) 

a categoria dos pobres sem reputaçao surge, principalmente • 

quando são fechados os canais de mobilidade para as pessoas 

saírem de urna região ou de uma categoria pobre. Por isso o 

paupérrimo geralmente é aquele que se imobilizou numa dessas 
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regiões ou categorias. Ele é pobre devido a sua imobilidade 

na pobreza e é principalmente devido a essa imobilidade que 

ele se desmoraliza. 

Geralmente os agricultores pobres que nao con-

seguem se manter no campo mudam para as cidades ou para ou

tras regiÕes.Entretanto,a cada onda dessas emigrações sempre

ficam para trás, no campo ou nas regiões pobres, aqueles que 

não conseguiram nem mesmo emigrar. Alguns desses agricultores 

se esforçam por manter seus velhos costumes e seus valores 

tradicionais. Entretanto, geralmente isto apenas tem contri

buído para agravar sua situação, levando-os a sérios proble

mas econômicos e sociais e inclusive à desorganização de 

suas famflias. Na presente pesquisa pudemos entrevistar al

guns desses agricultores também. Eles insistiam em continuar 

nas fazendas onde sempre moraram, embora atualmente se quel 

xem contra os "bandos de gente nova" que, à cada safra vem 

morar em suas vizinhanças e com os quais eles têm que traba

lhar mesmo contra suas vontades. Para esses antigos morado

res, as novas pessoas que temporariamente têm ido morar nas 

fazendas são "gente estranha", gente que não têm os seus cos 

tumes, as suas tradições e, por isso, eles não confiam ne

las. Segundo os antigos moradores, os agricultores recém-eh� 

gados têm levado para a vida nas colônias os costumes dos 

lugares de onde vieram e isto tem contribuído para enfraqu� 

cer suas tradições ou seus costumes locais. Em geral os re-
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cém-chegados logo no infcio mostram otimismo quanto ao seu 

futuro no novo lugar. Entretanto, também eles acabam ade

rindo às atitudes conformistas dos antigos moradores, na me

dida em que suas misérias e privações vão se tornando co

muns. Isto acontece principalmente quando os membros mais j� 

vens das famílias recém-chegadas emigram para as cidades ou 

para outras regiões, deixando os mais velhos para tras. En

tre as antigas famílias muitos jovens também abandonam o cam 

po para viver nas cidades, porem muitos deles também aderem 

ao modo de pensar dos mais velhos, insistindo em continuar 

morando nas fazendas e se imobilizando em suas categorias de 

trabalhadores. t desta maneira que os dramas do pauperismo

no campo vão envolvendo esses agricultores e vão se agravan

do principalmente para aqueles que fracassaram na mobilidade 

e se imobilizaram numa região pobre, numa categoria do fundo 

ou abaixo ào fundo da estrutura ocupacional. 
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Na presente pesquisa analisamos a mobilidade 

social dos agricultores de baixa renda do Vale do Ribeira 

no Estado de São Paulo, através de uma hierarquia composta 

pelas seguintes categorias, segundo sua ordem decrescente de 

prestTgio: l) proprietários, 2) arrendatários, 3) parceiros, 

4) assalariados fixos e S) assalariados eventuais. Verifica

mos que, nas categorias mais prestigiadas, a receita mensal 

das famTl ias tende a ser maior e vice-versa. Entretanto 

75,8% das familias dos assalariados fixos, por exemplo, ti

nham uma receita mensal maior q ue a da maioria das famTlias 

dos parceiros e arrendatários. Conclui-se portanto que, mui

tas dessas famfl ias de agricultores podem descer na hierar

quia de prestigio, ainda que haja um aumento em suas recei-
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tas mensais. 

Os estudos sobre a mobilidade social têm de-

monstrado que, de um modo geral os filhos permanecem nas mes 

mas categorias sócio-econômicas de seus pais. Na presente 

pesquisa, inicialmente foi isto também o que verificamos 

considerando apenas tres amplas categorias de agricultores , 

ou sejam: l) a dos proprietários, 2) a dos arrendatários e 

parceiros e 3) a dos assalariados fixos e eventuais •. O res

pectivo x 2 
demonstrou que, num nTvel de significância de

0,05, há associação entre a classificação dos agricultores e 

de seus pais nessas categorias: a maioria dos agricultores 

estão nas mesmas categorias de seus pais e, de um modo ge-

ral todos eles são filhos de agricultores. Isto significa 

que, há uma herança ocupacional deixada por esses agricult� 

res aos seus fi 1 hos e que, há certa imobi I idade na estrutura 

ocupacional estudada. Entretanto a associação encontrada 

relativamente fraca, pois, seu coeficiente de contingência 

foi apenas 0,241 quando poderia ser ati 0,816. Alim disso 

as tres categorias consideradas sao excessivamente amplas e, 

assim, podem estar escondendo a mobilidade que dentro delas 

ocorre. Passamos então a considerar as cinco categorias que 

inicialmente foram definidas, e, verificamos que nao mais 

havia associação entre a classificação dos agricultores e 

de seus pais em relação a elas, naquele mesmo nível de sig

nificância: apenas 32,0% dos agricultores permaneceram na 
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mesma categoria de seus pais, 19, 1% mudaram para categorias 

superiores e 48,9% desceram para categorias inferiores. Isto 

demonstra que houve significativa mobilidade na população es 

tudada e que quase a metade dos agricultores está insatisfei 

ta com a estrutura ocupacional da região devido ã sua mobi-

1 idade descendente. 

As categorias de agricultores que demonstraram 

maior força na determinação das categorias dos filhos foram 

as dos proprietários e arrendatários. Mesmo assim,apenas 1,7 

de cada 5 filhos dos proprietários e apenas 2,1 de cada 5 

filhos dos arrendatários continuaram na mesma categoria de 

seus pais. Logo, mesmo nas categorias do topo da estrutura 

ocupacional ê grande a mobilidade e, como vimos, geralmente 

ela ocorre em direção ao fundo dessa estrutura. No sentido 

inverso, vimos que 25,7% dos filhos dos assalariados fixos 

e 24,0% dos filhos dos assalariados eventuais 

proprietários. Entretanto, essa mobilidade do fundo para o 

topo da estrutura ocupacional foi a mais rara. Assim, como 

noutros estudos tambêm aqui verificamos que,a tendência em 

permanecer nas categorias dos pais foi bem menor no fundo do 

que no topo da estrutura ocupacional. 

Os custos da mobi 1 idade tendem a ser mais ele

vados quando ela ê descontTnun. Os casos mais extremos dessa 

mobilidade, na população estudada, referem-se às mudanças da 

categoria dos proprietários para a dos assalariados even-
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tuais. Cerca de 17,0% dos filhos dos proprietários realiza

ram essa mobilidade. A mobilidade parcialmente bloqueada tam 

bêm resulta em muita frustração para os trabalhadores. Na 

população estudada, por exemplo, 24,0% dos que Iniciaram 

suas carreiras como filhos de assalariados eventuais conse

guiram tornar-se apenas assalariados fixos e 20,0% subiram 

apenas atê as categorias dos parceiros e arrendatários. Para 

esses então, as aspirações de alcançar as categorias mais 

elevadas continuam insatisfeitas devido a sua mobilidade pa� 

cialmente bloqueada. Como a população estudada se constitui 

num grupo de baixa renda, nela são poucos os canais de mobi

I idade. Por isso, frequentemente seus agricultores também 

têm desenvolvido a mobilidade não institucionalizada. Isto 

geralmente os tem levado aos empregos instáveis e âs emigra

çoes, introduzindo muita desorganização na estrutura ocupa

cional. Nesse sentido vimos, por exemplo, que 22,3% dos agrl 

cultores são assalariados eventuais, 68,0% são móveis na es

trutura ocupacional e 37,1% exercem efetivamente outras ocu

pações ao lado de suas ocupações principais. Sem dúvida is

to contribui para aumentar a mobilidade não institucionaliza 

da na população e como nela também são frequentes a mobilid� 

de descontTnua e a parcialmente bloqueada, conclulmos que há 

muita tensão, ressentimentos e frustrações em sua estrutura 

ocupacional. 

A adoção da tecnologia moderna na agricultura 
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e as ap1 icações do Estatuto da Terra e Estatuto do Trabalha

dor Rural têm introduzido muitas mudanças na estrutura ocu

pacional da populaçio estudada. A mobilidade dos seus agri

cultores tem sido um dos meios deles se adaptarem a essas m� 

danças. Assim, vimos que em todas as categorias de trabalha-

dores,excet� na dos propriet�rios, foi sempre maior o nume 

ro de agricultores oriundos de outras categorias. O volume 

da categoria dos proprietários foi reduzido de 56,5% para 

28,3%, e os das demais aumentaram bastante, na estrutura ocu 

pacional relativa aos agricultores, em comparação com os das 

categorias da estrutura relativa a seus pais. Portanto, as 

categorias estudadas têm contribuTdo mais para a mudança do 

que para a estabilidade da estrutura ocupacional e essa mu

dança ê mais no sentido de reduzir os volume das categorias 

do topo, aumentando os das categorias do fundo dessa estrutu 

ra. Em consequência essa mobilidade tem levado ao enfraque

cimento das tradições nas categorias dos trabalhadores e tem 

modificado a estrutura ocupacional da população principal-

mente no sentido da proletarização dos agricultores. 

As pessoas sentem-se mais estimuladas ã mobili 

-

dade quando veem suas ocupaçoes como um meio de obterem su• 

cesso. Entretanto, entre os agricultores de baixa renda difi 

cilmente isto ocorre pois, para eles geralmente as ocupaçoes 

representam apenas um meio de sobrevivência e isto não os es 

timula a evoluir ocupacionalmente� Assim, 32,0% dos agricul 
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tores estudados estao imobilizados no fundo da estrutura ocu 

pacional, isto é, na categoria dos assalariados eventuais e 

sua situação de pobreza os tem transformado em paupérrimos , 

ou seja, em pobres sem reputação. O pauperismo desses agri-

cultores tem muito que ver com sua 
-

i mo b i 1 ida d e po i s, e con-

sequência de se terem fechado para eles os canais da mobili

dade que os levaria para fora de uma categoria pobre. São es

ses agricultores principalmente que vivem os dramas da pobr� 

za, da desmoralização e desorganização da famT1 ia, muito co-

muns entre os que fracassaram na mobilidade e se 

ram no fundo da estrutura ocupacional. 

i mob i 1 i za-
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APÊNDICE 1. Ilobilidade dos Agricultores Filhos dos Proprietários. 

Ca tec;oriu de co.tegorirw de trabo.lhadoreo doe fi1hoo ocr:u:1-do a or'dcm de ingreeoo 
t:rubo.Urn.dor 

\ 1 l doo po.is 111 2<1 }li 40 
1 

511 611 

-

1 arrend. 1 fpri,t. 2 o.ss.urb. 1 propriet. 

arrend, 11 areeiro 2 

ss.fixo l 

ss.event. 2 

parceiro 5 f priot. 1 o.ss.event. 1 

é.as.fixo 18 :rend, 2 parceiro 2 

a .• event. 2 ase.fixo l 

a.urb. l ass .. fixo 1 ass.urb. l asa.fixo
propriet. 79 �

propriet. 4 bss.fixo l 

ass�event .. 1 asa.fixo 1 

arrend. 2 
aes.event. 15 L. 

ase.fixo 3 aos.event. l arrend. 1 

�ss.urb. 1. propr:í.e �.

a:uton.não-
agricola 1 ass.urb. 1 proprlet. 1 p,."1rce1ro 1 

propr:l.et. l 

arrend, 
ass.urb. 6 'asa.fixo l 

1.u1111.avent. 2 

auton.nüo-
agr.foola l propriet.

{ 
iropr:l.et. 104 proprüit. 2 

arrend. 4 asa.fixo 1 

ass.urb. 1 urr-end. l 

-·
propri.et. 1 asa.fixo 1 arrenrl. l 

arrend. l 

auton.não-
ass,fixos 10, agr:(cola 1 aos.fixo 1 a.ss.event. l 

ass.urb. 2 tss.fixo J. 

aaa ., eve"!l.t,. l 

{
propriet. 2 

ass.event. 9 
a.as.fixo 1 

ass.urb. 2 {s.rrend . 1 ase.event, 1 proprie�. 
ass.event. 1. 

auton.nã.o-
agr!cola 1 o.as.fixo 1 

ass,urb, 1 propriet. 1 
-

E.o te o.pêndico �oo tr"..l u J;,\obilidade üoa nr;-ricu .. l torct1
,, 

filho o doo J)ro1;r.ic t:ir.i os, oegundo a o rdcr.1 de seuo ingre1 
aos nafi c:).�O{.�orl:::.c de L.r�i,b:.1,1.21:.1üorQo,, vü..,�no quo, doo 104 filLoc d,)G pr)5<t'lettl.r,�0D 1 79 (01.:i; 75,�t�) to.n·�:::,.ram
tnmbÔ�u pro1)r-�o �Ó.rio o tio in,::;reco�1.:rt:t:n pBlu 1 tl vez no t:Lt.1-b0-lho,, Conuic1o ntndo-Do o 2Q inr:,rccoo, o.peno :1 ;23 { 1 
:?9,1;·�) 'Contt.riuura, ... -n neaoa c:::i. �e::;ortcq no JQ i:nc;rer.100 apen,J .. D 4 Lor--:1�tii.l.T.íl-L,c p:rt1pri.ot.S.cioo 1.; no:::1 dc.:�.�.t..2 foi moni 
ui.ndn. o núro.c:ro doo que rn to-:cn::n.--:::J.:n Ü co. tc:c;oriu do ot:uD p�Lla, 
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AP:.t:ITDICE 3. J,Iobilidade dos Agricultores Filhos dos Assalario.dos Fixos 

Categoria de 

trabalhador 

d,os pais 

assalariado 

fixo 35 

Categorias de trabalhadores dos filhos segundo a ordem de 
ingresso 

propriet. 3 

parceiro 1 

ropriet. 3 

rrend. 2 

areeiro 2 ts.:fixo 1 parceiro 1 

ass.:fixo 20 
ss.event.' 1 ass.fixo 1 

ass.event. 7 arrend� l 

ass. urb. 2 ass.event. 2 ase.fixo l 

:p:rop:riet. 2 

arrend. 2 

ass.event. 9 parceiro 2 ass.f'ixo ·2

ass.:fixo 1 

ass.urb. l ass.event. 1

{priet, 
ass.urb. 

ss.event. 1 

Este apêndice :mostre a mobilidade dos agricul toreu, filhos dos assalo.riados fi
xos, secundo a ordem de seus ingressos nas categorias de tr<1balhadores. Observe 
se que 57 ,1% (ou 20) desses agricultores tornaram-se também assalariados füm 
ao ingressarem pela lll. vez no trabo.JJ10. Quanto às mudan.ço.s posteriores, vemos 
que apenas 5 retornaram à categoria de seus pais, enqua.nto que a maioria doE 
:restantes tornaram-se apenas o.ssalariados eventu.n.is. 
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APtNDICE 6. TABELA 20. Distribuição do Total dos Imóveis Ru

rais do Vale do Ribeira. em 1972 • 

... 
de imóveis 

total (ha) 
numero 

area 

total com área explorada 

0,5 - 58 35 

- 2 1 03 7 li 

2 - 5 502 3 6 l 

5 - 1 O 615 471 

1 O - 25 2.314 1.702 

2 5 - 50 l • 7 O 1 1. 276

50 - l 00 1. 089 816

1 O O - 200 615 438

200 - 500 438 276

500 - 1000 14 5 93 

1 000 - 2000 83 51 

2000 - 5000 54 36 

5000 - 10000 6 3 

10000 .. 20000 5 

20000 e mais 

TOTAL 7.729 5.633 

FONTE: L.H.PEREZ (1975:166 
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APtNDICE 7. TABELA 21. Distribuição da Ocupação Humnna dos 

Imóveis Rurais do Vale do Ribeira, em 1972. 

residentes % de mora % de famT familias 

area to ta 1 por imóvel dias deso 1 ias en- por imó-

(ha) 
cupadas tre os re ve l 

si dentes 

0,5 - 5,3 2,5 36,4 l , 2

- 2 4,3 24,7 51 , 4 0,9 

,, 
- 5 4 , 1 l 3, 4 51 , 8 0,8 L 

5 - 1 O 4,7 20,3 49,6 0,9 

l O - 25 5,4 2 1 , 8 42,5 l , O

25 - 50 6,7 24, 9 3 1 , O 1 , 4 

50 - 1 O O 8,4 25,0 22,5 l, 8 

l O O - 200 l O, 7 3 O, 2 1 9, 3 2, 2 

200 - 500 l 2, 7 24, l l O, O 2,9 

500 - l O O O l 9, 4 24,6 7,4 4,5 

1000 - 2000 20,3 21 , 3 6,6 5 , 2. 

2000 - 5000 37,9 19,8 O, l 9,7 

5000 - 10000 70,0 23,7 0,0 15, O 

10000 - 20000 o, o l O O, O o' o o' o 

TOTAL 7, 3 23,9 28, l l , 5 

FONTE: L.H.PEREZ (1975:181) 
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APENDlCE 8. TABELA 22. Distribuiçio da Mão-de-Obra AgrTcola, 

segundo a Area dos Imóveis Rurais, no Vale do 

Ribeira, em 1972. 

% de mão-de-obra 
total area 

assalaria assalaria-

(ha) do perma- do tempo-

nente rã ri o 

0,5 - 4, 1 41 , 7 

- 2 4,0 24,0 

2 - 5 4,9 31 , 4 

5 - 1 O 7,4 30,3 

1 O - 25 1 O, O 41 , 2 

25 - 50 18,7 44,8 

50 - 100 1 8, 7 42,0 

100 - 200 26,7 42,2 

200 - 500 27,2 56,9 

500 - 1000 27,5 60,5 

1000 - 2000 4 o, 7 50,6 

2000 - 5000 45,6 53, 8 

5000 - 10000 28,6 0,0 

TOTAL 21 , 8 4 5, l 

FONTE: L.H.PEREZ (1975:180) 

total 

mão-de-

obra fami 

1 ia 1 

54,2 

72,0 

61 , 4 

61 , O 

46,8 

34,4 

26,2 

26,6 

1 2, 9 

7,4 

4,2 

0,5 

7 1 , 4 

3 O, 4 

parceiros 

e arrenda 

tá ri os 

o, o 

o' o 

" � 
L. ' J

1 , 3 

2, O 

2, 1 

3 , 1 

4,5 

3, o 

4,6 

!4 , )

O, 1 

o' o 

2,7 
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APtNDICE 9. TABELA 23. Força de Trabalho na Zona Rural do Es 

tado de São Paulo, 1955. 

Categorias mil trabalhadores % 

l - Colonos 285 20,4 

2- Parceiros 225 16,0 

3- Camaradas por dia 221 1 5, 8 

-4 - Camaradas 
-

86 6,0 por mes 

5- Arrendatários 215 l 5, 4

6- Proprietários 360 26,4 

TOTAL l • 3 92 100,0 

FONTE: O.J.T. ETTORI (1961:14) 


