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INTRODU00 

As estrategias e objetivos dos Tiltimos pianos de desen-

volvimento do Governo Federal tem deixado explicito o interes 

se pela ocupag-io e aproveitamento dos recursos naturais da re 

gi.5o amazOnica. AlEm disco foi planejada maior integra0o en-

tre as regiFes do Pais visando a associa0o de fatores abun - 

dantes com a reorientac-io de fluxos migratOrios. 

Este trabalho situa-se numa perspectiva de anilise 	do 

papel que as populagFes migrantes tendem a desempenhar no qua 

dro geral da economia brasileira. Optamos por uma reflex-io so 

bre as particularidades do processo de coloniza0o agricola 

do TerritFrio de Rondonia ncs ultimos anos, pela sua importin 

cia atual e futura no cen5rio brasileiro. 

No periodo 1970/1980 observou-se intenso fluxo migrat5- 

rio de familias do meio rural, provenientes da regiîo sudeste 

e sul do Pais 	busca de terra em projetos criados polo Insti 

tuto Nacional de Colonizac5o e Reforma Agr5ria (INCRA). 	As 

pesquisas de campo realizadas polo autor em RondOnia revela-

ram que as familias migrantes vieram, na sua grande maioria, 

dos estados do Paran5, Mato Grosso, Espirito Santo e Minas Ge 

rais. 1.6rios fatores 	respons7iveis por esses deslocamentos, 

dentre os quais cabe ressaltar nas regiFes de nriclem, a meca-

nizac5o agricola, o aumento das areas para pastagens, a proli 

ferac5o do minifilndio, mss condigFes clim.5ticas e, em RondO - 

nia os estimulos governamentais de acesso R terra prOpria. 

Ate o final de 1981 estima-se que aproximadamente 59.000 

familias estar'a:o assentadas nos diversos projetos de coloniza 

gap criados desde o ano de 1970 no TerritFrio de RondOnin. In 

cluem-se nessa estimativa as familias beneficiadas por proces 

cos de regularizac-60 fundiFria posteriores "is posses de fato 

e esquemas de assentamento r5pido promovidos polo INCRA. 

Cada familia passa a constituir uma unidade familiar de 

producio agricola (U.F.P.) e, pela prFpria natureza e intensi 
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dade do fluxo migraterio para Rondonia, representa um elemen-

to relevante dentro do contexto econiimico e social regional. 

Marco TeOrico  

De acordo com Marx a forma elementarde riqueza na socie 

dade capitalista e a mercadoria. Seja qual for sua natureza se 

manifesta sob o duplo aspecto de valor de uso e de valor 	de 

troca. 0 valor de uso se traduz na satisfacao concreta 	das 

necessidades do ser humano. Na sociedade capitalista os valo-

res de uso sao, ao mesmo tempo, ns veiculos materiais do va-

lor de troca. 0 valor de uso e objeto de investigagio econOmi 

ca quando 	base material do valor de troca. A ideia de valor 

de troca encerra uma relagio entre quantidades em que es valo 

res de uso sao permut-iveis. Assim, um valor de uso de manifes 

to como valor de troca, quando pode expressar-se em uma quan-

tidade determinada de outros valores de uso. 0 carter deter-

minado comum que se manifesta nos valores de uso e que os ca-

racteriza como valor de troca e o trabalho humano. A propor - 
O.° de equivalencia entre as mercadorias, ou seja, sua quanti 

ficagio coma valor de troca e possivel pela mesma magnitude 
que todas encerram, num dado estigio de desenvolvimento da ci 

encia e da tecnologia e num dado tempo de uma sociedade espe-

cifica. 0 que determina a grandeza do valor e, portanto, 
tempo de trabalho humano homogeneizado, social, nio individua 

lizado e sempre relativo a uma determinada sociedade. 0 tempo 

de trabalho e a expresso viva realizada nos valores de 	uso 
das mercadorias, o que torna possivel a quantificacin do va-

lor de troca especifico que aquelas assumem. Assim, podemos en 

contrar diferentes quantidades de valores de uso, portadores 

de identicas magnitudes de tempo de trabalho, equivalentes en 

tre si. Ou seja, que incorporam um mesmo niimero de horas 	de 

trabalho para sua producio (MARX, 1946:40). 
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0 ditihe4o assume a forma de equivalente geral, addui 

rindo uma condig.go unit-Aria de equivalente para todas as mer-

cadorias. 0 dinheirc desempenha um papel especifico, com uma 

fung"io social definida e oeterminada, ou seja, forma 	direta 

de permutabilidade geral de mercadorias. Antes das mercadorias 

se realizarem coma valores de use tem que se realizar 	coma 

valores. Tem de mudar de mios. r intrinseco ao modo de produ-

gHo capitalista a fato das coisas serem produzidas para o mer 

cado. 0 dinheiro e utilizado na troca e serve para equiparar 

as diferentes produtos do trabalho. r importante ressaltarque 

essa caracteristica do modo de produg5o capitalista e 	que 

obscurece as contradigOes nas relagbes socials de produg5o e 

a verdadeira origem do valor excedente de produg5o. 0 dinhei-

ro, coma forma de expressode valor, como equivalente gerfl, 

leva os economistas neoclissicos a atribuirem e determinarem 

a magnitude do valor, conforme a participag5o dos fatores de 

produgio no processo produtivo. N5o se discute o que e fator 

de produgio mas se assume sua existincia e, pelo fato dessa 

existencia, atribui-se uma remunera0o a cada fator pela sua 

participag-io no processo de produg-io. 

0 prego  coma manifestag'io do va%or de troca 	funciona 

como mecanismo de compra das mercadorias em geral. A forga de 

trabalho, tambem tem seu prego - o salirio. 0 capitalista com 

pra o valor de use da forga de trabalho que viabiliza a trans 

forma0o de outras mercadorias e, clue se manifests na prOpria 

jornada de trabalho durante o processo produtivo. Ocorre con- 

tudo que, findo o processo produtivo, a valor de troca 	glo- 

bal transformado e superior aos valores de use que o sal5rio 

normalmente pode comprar. Verifica-se assim uma troca de desi 

guais, em que o capitalista se apropria de uma parcela de va-

lor gerada pelo prOprio movimento de transforma0o daquelamer 

cadoria especial - a forga de trabalho. 

"A pozsibitidade de diveAgeneia quantitativa en 
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one pneco e magnitude de vatot ou do a6asta - 

mento do pneco da magnitude de vatot, e 	az- 

zim, inutente a pnaptia Otma pxeco. Izto nao 
conztitui um deieito deta mas toxna 	a tionma 

adequada a um mode de ptoducao em que a 'Le-

9/La 45 ze pode impot attavez de media que ze 

keatiza, ittesiAtivetmente, atkavez da ix/Legu 

tatidade apakente (MARX, 1.975:1T5). 

Na medida em que a forma prego aparece come valor 	de 

troca, expressando a nog5o de equivalente geral, constitui-se 

na Uhidade qUe encobre as relag3es s. ociais da produgio. Dife-

rentemente da prodUgio feudal, em que o nivel de intentidade 

da corveia denota o trabalho gratuito do Servo ao tenhor, 	o 

modo de produgio capitalista o obscurece. A forMa prego d5 a 

aparencia de que o elemento formador do lucre encontra-se no 

comercio. Como t-jle se o lucre viesse do ato da compra e da ven 

da de mercadorias. Compra-se barato e vende-se mais caro. 	A 

inconsistencia se verifica exatamente porque a produgio capi-

talista 6 um processo social ample, especializado 	e, como 

tal, diferentemente da produg5o feudal n5o mostra claramente 

as condig3es do trabalho excedente gerado na produgio. A for-

ma prego e, come que, a unidade dessa inconsistencia. A reali 

zag5o de lucro nc comercio, onde o diferencial de pregos 	se 

confunde com diferencia de valores, confere i forma prego , 

como equivalente geral de troca, a unidade de sua aparencia. 

Isto porque a forma prego em dinheiro nio tem correspondencia 

real de valor de uso. Ela contida em si mesma e irreal. 	Ela 

se atribui como equivalente geral de troca no processo hist3- 

rico do modo de produg5o capitalista. E isse se d5 exatamente 

porquee da natureza do modo de produc-io capitalista a merca-

doria nio servir para o consumo imediato mas, se produzida pa 

ra um mercado, para depois de circular constituir valor de 

uso. 
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0 raciocinio expresso anteriormente facility o enten-

dimento das condigbes de troca em que se situa a unidade fami 

liar de produggo. Como veremos adiante, a U.F.P. produz valo-

res de use e consome diretamente uma parte deles. Leva outra 

parte ao mercado e troca or dinheiro que, teoricamente e uti 

lizado para repor'seus meios de produggo e comprar no mercado 

outros bens que nio produz diretamente no gmbito da U.F.P. De 

vemos diner que nossa perspectiva de anglise enxerga a U.F.P. 

como parte dependente e integrante do modo de produgio capita 

lista, dentro de seu prOprio contexto histerico social e poli 

tico. 

Este relacionamento de dependencia 6 mais ficil 	de 

ser visto na anglise da agio do capital comercial. Este capi 

tal e o elemento de contato mais direto com a U.F.P. e funcio 

na como uma "ponte" de ligaggo e transferencia de riqueza ne 

rada pela forga de trabalho familiar g sociedade capitalista 

como um todo. 

Essa questgo nos parece relevante para que possamos 

entender que o capital comercial local, aquele que se relacio 

na diretamente corn a U.F.P., detem certa autonomia de atua - 

ggo, mas, ainda assim, nada mais e do que o prolongamento das 

condigOes de expansgo dr capital de uma maneira geral. 

0 instrumento que existe na sociedade capitalista pa-

ra realizar o "confisco" de valor gerado no imbito da produ-

ggo da U.F.P. se manifesta atraves de autonomia quo o capital 

comercial pode assumir em condigOes variadas. Na situaggo de 

produggo na fronteira agricola, como veremos mais adiante, o 

capital comercial atua mais amplamente adquirindo produtos da 

U.F.P. a pregos baixos e vendendo produtos da sociedade capi- 

talista como um todo, a pregos relativamente mais elevados.Na 

qualidade de capitalista, n comerciante local aparece no mer- 

cado com certa soma de capital em dinheiro e transforma essa 

soma initial em soma maior. Faz isso comprando cada 	unidade 
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de produto por um determinado prego e revendendo por prego su 

perior. 

A importincia do capital comercial no memento inicial 

de ocupagio da fronteira agricola n5o pole ser confundida com 

sua import5ncia dentro da sociedade capitalista come um todo. 

Considerando-se o processo de reprodug5o do capital da socie-

dade, o capital comercial se constitui tio somente uma ativi-

dade marginal, do ponto de vista da totalidade do processo de 

expansio do capital em geral. 

A legica interna de produgioda unidade familiar 	n5o 

se orienta segundo categorias capitalistas. 0 custo de repro- 

dugio da forga de trabalho e bem mais baixo do que o 	mesmo 

custo da forga de trabalho vinculadaao capital industrial. En 

quanto, basicamente todos os bens e servigos necessirios 5 re 

produg5o da U,F.P. n5o capitalista e resultado de um processo 

de trabalho e transformagio econiimica endegeno, os bens e ser 

vices necessirios reprodugio do trabalhador industrial assa 

lariado e resultado de um processo de trabalho e transforma - 

g5o que transcende seu pr'6prio controle direto-exOgeno. 

A construg5o de abrigos e habitag5o assim come a pro-

dug5o de alimentos essenciais e gerada de forma substancial 

pela U.F.P. n5o capitalista, dentro de sua pr5pria parcela de 

terra, com muito pouca ou quase nenhuma dependencia de insu - 

mos provenientes do mercado. A madeira e as sementes para pro 

dugio dos alimentos combinam-se com o pr-6prio trabalho fami-

liar garantindo a subsistencia bisica da familia n5o capita - 

lista. Os custos de transporte de locomnc5o da forga de traba 

lho para o local de trabalho nFo existem, porque a produgio e 

realizada 	em torno da pr.6pria moradia. Os custos de trans - 

porte dos insumos utilizados no processo produtivo tambem nio 

existem porque Os prOprios insumos caracterizam-se por serem 

valores de use produzidos no prOprio local da produg5o. 	Os 

custos de armazenamento e controle contibil tambem nio exis- 
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tem porque os insumos s5o guardados naturalmente. 0 componen-

te lucro medio, do prego de produg5o dos insumos tambem 	nio 

existe porque para a formagio n5o capitalista nio faz senti-

do cobrar um lucro do seu preprio trabalho. 0 capital fixo u-

tilizado no processo produtivo e minimo. De outra forma o cus 

to de reprodugio da forga de trabaiho assalariada do meio ur-

bano, que evidentemente 1-ao dispee de terra nem meios de pro-

dugio, 5 bem mais elevado. 0 acesso a habitag5o e alimentos 

essenciais a subsistencia da familia e do trabalhador depen - 

dem exclusivamente da venda de sua forga de trabaiho por um 

salirio. Este salirio, na forma de dinheiro, e a Unica condi-

gio objetiva importante, intermedfiria, ao provimento de mer- 

cadorias especificas e necessirias a reprodu0o da forga 	de 

trabaiho industrial. Os custos de transporte sio var-riveis 	, 

mas, ocorrem substancialmente na locomogio diiria do trabalha 

dor, da moradia ao local de trabalho e vice-versa. Os custos 

de transporte agravam as mercadorias que o trabalhador adquire 

no mercado. Na medida em que todas estas mercadorias provem de 

um sistema predominantemente capitalista, seus pregos de pro-

dug-io contem o lucro medio, o desgaste e a manuten0o do capi 

tal fixo e Os custos e remunerag-io de outros capitalistas vim 

culados ao process° de produ0o e circulagio de mercadorias. 

Essencialmente, o custo de reprodug-io da forga de tra 

balho familiar n-io capitalista 5 	repetimos 	
em qualquer 

situeg-io , menor do que o custo de reprodugio da forga de tra 

balho assalariada industrial. Evidentemente que o raciocinio 

nio e two simples assim pois, a degrada0o dos recursos natu 

rais, explorados pela U.F.P. n5o capitalista gera uma destrui 

gio ampla do meio ambiente e dilapida o patrimenio da familia 

e do Pais no longo prazo, Isto tambem nio significa dizer que 

a produg5o organizada do maneira capitalists, necessariamente, 

inclua no seu prego de produgio os custos de recomposi0o , 

reposigio ou recuperagio do meio ambiente degradado. Sabemos 
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que isto 115o ocorre em virios paises do mundo. 

De uma forma geral na produgio organizada em bases ca 

pitalistas, o propriet-irio dos meios de produgio e o trabalha 

dor tornam'se duas pessoas distintas. 0 capitalista compranSo 

so as mat6rias primas e os instrumentos de trabalho, corm tam 

bem, a prOpria forga de trabalho do trabalhador. A producSo 

das mercadorias custa essencialmente dinheiro para o capita - 

lista. Porem, se o prego da mercadoria fosse igual a quantia 

que o capitalista gasta para a produgSo, ele 	ganharia na- 

da em vender aquela mercadoria. r evidente que a maximizagSo 
do lucro e o objetivo da produgio capitalista. r exatamente es 
to lucro que faz de uma quantia de dinheiro um capital. 

Dessa forma, a natureza intrinseca das mercadorias que 

compbem a costa de bens de consumo do trabalhador assalariado 

industrial e capitalista. E por se-la, seu prego de produgSo 

contem toda uma gama de elementos que nSo podemos encontrar 

naqueles bens que, de outra forma, sio produzidos no 	Smbito 

das formagBes nio capitalistas do meio rural. 

t precisamente essa condigSo sub-valorizada que a pro 

duc5o assume nas formag5es nSo capitalistas que possibilita 

um processo de equiparagSo e apropriagSo de valor independen- 

te da expropriagSo das condiOes objetivas do trabalho. 	Tal 

fenEmeno e revelado no processo de troca, em que o capital se 

guia por uma dada composigSo orginica de capital e prego 	de 

produgSo capitalista, ao transacionar com as formag3es 	nSo 

capitalistas. 

0 relacionamento de dependencia e subordinagSo das for 

mac-6es nio capitalistas ao capital se concretizam em dois pla 

nos: o primeiro, no relacionamento direto com o capital comer 

cial e o segundo no relacionamento indireto com o procem glo 

bal de expansSo do capital. 

Na medida em que a organizagSo da economia interna da 
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formagio nio capitalista nio se regula pela lOgica de acumula 

gio, o cilculo do prego -e produgio e aleati3rio e nem sequer 

existe como estrutura bisica de formag5o de prego no mercado. 

Na verdade o capital comercial supBe um equivalente em dinhei 

ro, extremamente variivel segundo as condig5es de moment() de 

transagio. Esse prego e aceito e assimilado pela formagio nio 

capitalista, justamente e, precisamente, porque est'i embuti-

do de forma dependente ao dinheiro, como equivalente geral de 

troca. 0 dinheiro funcioaa como Unico instrumento intermedii-

rio de acesso is mercadorias provenientes do setor capitalis-

ta impostas pela necessidade, polo hibito nu pelos padrb'es ur 

banos de propaganda. 

Uma vez que o capital comercial se apropria da produ-

gio nio capitalista, os produtos assumem a natureza da merca- 

doria, isto e, sio transferidas para o ciclo capitalista. 	0 

valor que deixou de ser apropriado pela prOpria formagio nip 

capitalista passa a ser distribuldo e circulado dentro da es° 

fera de produgio capitalista. 

Vejamos a seguinte equagio: 

P = pi  + v i  

onde: p = prego de proc4mcao capitalista 

pi  = pregos variSveis obtidos pela formagio nio capita-

lista ac transacionarem com o capital comercial 

vi  = residual de rinueza ahsorvin pelo capital indus -

trial, hanciric e comercial 

Se si. = 0, temos P = p., nue significaria uma situagio de li-

mite em que, teoricamente o capital comercial pagaria 3 forma 

gio n-6o capitalista o prF)prio prego de produgio capitalista. 

Na medida em que vi  varia, podemos encontrar: 

v1 	
> v2 

> v3
> ---> v 	(v. # 0) 
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at o limite em que pi  = 0, o que significaria uma transferen 

cia integral de valor da formagio nio capitalista para a esfe 

ra da producio capitalista. 

As situagees intermediirias que podemos encontrar, nu 

ma situagEo concreta qualquer, dependem da epoca em que o pro 

duto e levado ao mercado pela formaCio nao capitalista e da 

oapacidade diferenciada da transacie desse ou daquele comerti 

ante. 

A expansio do capital industrial na economia brasilei 

ra nio se processa independentemente da estrutura "tradicio- 

nal" existente no meio rural. Na verdadd, nem devemos 	falar 

de uma estrutura "tradicional" em oposig5o a "moderna", para 

nio caracterizarmos comisso uma nogio dicotbmica de movimen-

to da sociedade. As formacbes nao capitalistas se subordinam, 

de maneirasignificativa, ao movimento de expans'io do capital 

na economia brasileira(*). Por esta mesma raz-a'o riao adotare - 

mos a no0o de condigbes de produc5o "pre-capitalistas" em 

oposi0o a condigbes capitalistas. 

Alguns autores entendem quo a prbpria manutenc-io 	de 

condigOes de produc-io tradicionais no meio rural moldam a ba- 

se para a expans-io de uma sociedade capitalista. un, poke, 	o 

estabetecimento titadicionat que se conAtitui num doe 	pontoz 

(*) De uma liokma geitat A.440 tambem acontece no mundo. "AA Aociedadez cam-
ponesaA, coma os Antkopaogos gostam de a6ikmak, 4a0 sociedades pan-
ciaiA. Isto signigca que etaz estao tigadas - aticaveTA de comunica - 
caes, metcados, estkutukas de podek, e azzim pot &tante - a socidade 
maid ampta: a covtexos Aegionaiz e. nacionaa, dos quais etas se di4e 
kenciam pok varckavea economicas, poaticas e cuttukais. Exceto com 
keeacao a um nameno extkemamente pequeno de gAupoA AUtIL6 oimitivos 
e male ou menos isotados, a maiokia da popueacao tutae do mundo tem 
vivido pot muitoA secutos em atgum tip de intetacao sistematica nao 
apenaz com centIcas cabanas tocais, mas tamb& com sociedadiz comateaaz 
maiotes" (STAVENHAGEN, R. A comunidade Alma nos paZAeA Aubdcsenva-
vidoA. In: SZEMRECSANV, T. e QUEVA, 0. Vida Rata e Mudanca Sociat: 

" az basicaz de sociaogia Aultat, Ed. Nacionat, sao Raub, 1912 , 
5. 



de apoio e e6etivacao do mundo capitatista e utbano no Pals. 

E e justamente esse tipo de eistabetecimento que a mundo unba-

no pftetende "modennizae. Ete ptecisa vendee metcadocias, mas 

pnecisa, iguamente, comp/Lan balcato aquito que consome. A 
/Lea 

Zizacao do pkimeiho de6ejo destn6i as possibiZidades de e4eti 

vacao do segundo. Compkando batato a sad. subsistencia, to/ma-

ze poss./A:a mantet ou ampZiat c mexcado constituldo peZa papa 

Zacao cabana egaiLantift taxas satis6at5Aias de nemunexacao do 

capitat." (MARTINS, 1975:23). Martins resume a ideia afirmando 

que "a viabLeidade da economia nacionat estE na dependencia 

di/Leta nao apenas da expkopkiacao do pitotetanio utbano, 
	mas 

6undamentatmente da exptoptiacao do homem ituta.2 pan etc_ mes-

mo, con6inado no agnatismo extensivo, pxoduzindo excedentes 

pkoduzindo-se coma caipika" (MARTINS, 1975:141). 

A expropriag5o e empobrecimento do trabalhador 	do 

meio rural contribui para seu deslocamento para a regiio 	de 

fronteira, reproduzindo-se no context° de formagoees n3o capi 

talistas que realmente transferem riqueza, produzida 	pela 

prOpria forga de trabalho familiar. A modernizagio da agricul 

tura gera a substitui0o de formagOes nao capitalistas, implan 

tando no lugar, o preprio conjunto de relag5es capitalistas. 

Para que o homem do meio rural continue contribuindo, corn 	a 

produg-io de elementos Cisicos, para a expans-
ao do capital in-

dustrial, ele migra e se reproduz na fronteira agricola. Nes-

sa situag-So prove os alimentos essenciais para a reprodugio 

da forga de trabalho assa'iariada do mein urbano-industrial. 

ur que a etezeimento de pao.6 "modetnce, wibano-cometciai 

ou utbano-indu,sttiai4, pazam a dependeit, de 6otma petmanen 

te, da captacao de exc.edentes econamicos da economia 
agAlutia, 

onganizando-se uma vetdadeita dtenagem peAsistente das /ague-

zas pkoduzidas no "campo" em di&egOo Rs didades corn 
6unc5es 

mettopoUtanas. A tevoZucdo utbana condenou, pottanto, a tevo 

tucao avacota, o que 6ez corn que o capitatismo agnatio 
Bosse 
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teduzido, de liato, a um Aubeapitati4mo, deAtinado a 6uncionan 

como 6otca de aZimentacao de ptopuZ4ao e de zurtentacao 	doz 

"t9.5.e..os dinamicoe da economia intetna." (FERNANDES, 1973:135). 

Configura-se assim uma dependencia e subformagio 	de 

formagees nio capitalistas an prF)prio processo de expansio do 

capital na economia brasileira. £ importante ressaltar que a 

reproducio das formagees nSo capitalistas corn maior intensida 

de na fronteira agricola vem sendo efetivamente responsivel 

por significativa parcela da produgio de arroz no Pais. Nos 

Gltimos anos, os Estados do Maranh5o, Mato Grosso, GoiSs 

agora tambem .o sul do Pars, o sul do Amazonas, RondFmia 

Acre, e, num futuro proximo, as virzeas do haixo Amazonas,con 

tribuiram, contribuem e continuario contribuindn para a repro 

ducSo da forga de trabalho urbano-industrial. 

Para dar mais consistencia a anilise do papel desempe 

nhado pela U.F.P. que se instala na fronteira agricola, pode-

mos agora buscar elementos na realidade de Rondonia que forta 

legam os argumentos anteriormente apresentados, mesmo sabendo 

que atualmente a produgSo de Rondonia ainda e relativamente 

pequena. 

A Unidade Familiar de ProdugSo em RondF)nia  

No periodo . 1970/1980 estima-se que a populagio de 

Rondonia tenha passado de aproximadamente 111.000 habitantes 

para polo menos 500.000 habitantes. Pode-se dizer que o ano 

de 1970 marca o inicio de um novo ciclo econemico do Territe-

rio, implicando de maneira considerivel em transformag7ies da 

realidade agriria. A implantagSo de projetos integrados de co 

lonizagio (PICs) peln INCRA contribuiu para a profunda altera 

g5o do quadro econamico e social de Rondonia. Essa questEo por 

si se merece ser•abordada e caracterizada cbm a finalidadd -de fortalecer 

as_ afirmativas 	apresentadas 	anteriormente 	na discussio 

teBrica. Permite, por outro lado, 	novas indagagees 



- 13 - 

na medida em cue se apoia na anilise de uma situag5o concreta 

que teri cada vez mais Wortincia no contexto brasileiro, so 

bretudo numa situag5o em que o fluxo migratOrio tende, pouco 

a pouco, a encontrar uma fronteira de torras fechada. Essa si 

tuagio, provavelmente, estimulari a ocupa0o de outras re-

giOes na Amaz6nia con grandes reflexos sobre o meio ambiente 

no longo prazo. 

0 ritmo de migra0o para RondOnia pode ser visualiza-

do no quadro 1 seguinte, que mostra o nOmero de migrantes pa 

ra RondOnia. 0 objetivo de grande parte dessas pessoas 	est5 

na obtencio de um lote de terra em algum dos projetos de col° 

nizag5o. Esses projetos, iniciados no ano de 1970, foram rapi 

damente ocupados e hoje ao longo da rodovia BR-364, pratica - 

mente nio se encontram disponiveis totes de terra para novos 

assentamentos de familias que chegam ao TerritOrio, numa fai-

xa de 80 km para cada lado da rodovia. 

UADRO 1: ESTIMATIVA DO  NOMERO DE MIGRANTES PARA  RONDONIA 

MESES TOTAL 
ANO 

J F MAMJJASOND 

1977 1197 813 560 339 231 3140 

1978 831 583 509 9051248 1338 2217 985 1125 1543 782 542 12608 

1979 780 784 934 1312 3854 6900 7856 6660 4446 4259 2984 2269 43038 

1980 
47900 

1981 
22500* 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Govern° de Rondonia 

*dados referentes an period° janeiro/junho. Estima-se 60 mil familias 

para o ano de 1981. 

Como foi constatado durante a pesquisa de campo as fa 

minas, na sua grande maioria, tiveram experiencia agricola an 
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terior, pela posse de areas de terra de no miximo 50 hectares 

ou trabalhando em regime de parceria ou como assalariado.' As 

causas b5sicas apresentadas come respons'iveis pelo fluxo mi-

gratOrio para RondOnia refletem a expans-io capitalista no cam 

po de forma variada. A seleg-io de algumas passagens de diilo-

gos mantidos com familias migrantes, em diversos locais 

anos diferentes, ajuda a compreensio do processo de migragSo. 

Reproduzimos na Integra alguns depoimentos que explicitam os 

motivos da migragio tal como percebidos pelos prOprios migran 

tes: 

"Vim da Matetandia, Pa/Lana. Ttabathava pagando kenda. 

Depoi4 6icou digcit conseguin setvico." 

"Vim do EspItito Santo onde ttabathava na base 	da 

mesa. Ptoduzia cem saco4 de can, 50 meu e cincidenta 

pata o pattao". 

"Sal_ do muniapio de Doutados no Mato Grosso. A terra 

exec pouca pata uma tiamZtia gnande." 

"Vim de Cu Azut no Parana. La n54 tinha uma chacata 

de 4 atqueite4 que nao eta suliiciente pata mantek 	a 

4amZtia." 

"Eu sal do EspItito Santo pokque as areas de pastagem 

estavam aumentando, o boi tebentava a cenca e comia 

no44a tavouta. 0 boi tebenta a cetca ponque o paste E 

4taco. Acabamos vendendo a terra pata o Ozendeito." 

"N54 eta 84 6amaias. Ttabathava na cizenda de pnopitie. 

dade do ptqeito de T. no Parana. Ete tinha 2.000 hec 

tate4 de sofa ptantada e mais 200 atqueineA de mata na 

6azenda. Ete 6ez um conttato com n54 de que n54 devm 

bava o mato e ptantava dutante 3 anos. No 6inat 	do 

plameito ano, quando n54 is co.ehen a ptimeina ptanta-

cao ete mandou avisat que ia passat a maquina e plan 

tan mais 4oja. A tioto e o advogado estao 4empte cam 
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ete, Os e muttas AamZtias viemos pata Rondonia pot- 

que 	exputAoA da touta da Aazenda." 

"0 povo .tem que Aait mesmo do Patana potque a mecani-

zacao a sa pato_ os Aoittes." 

"Nos Aalmois do EApaito Santo potque no4Aa tetta eta 

pouca e eAtava Aicando Ataca pata a tiamteia gtande." 

As familias migrantes vem sendo assentadas em proje-

tos de colonizag5o ou mesmo formando sua prOpria posse de ter 

ra. As iniciativas do Governo Federal, atraves do INCRA, tem 

sido a distribuicio de totes de 100 hectares at o ano 	de 

1980, e mais recentemente o "assentamento ripido" em lotes de 

terra de 50 hectares. 0 quadro 2 seguinte apresenta o numero 

de familias assentadas nos diversos projetos de coloniza0o 

de RondOnia. 

QUADRO 2: NUMERO DE FAMILIAS ASSENTADAS EM RONDONIA NO PER/0-  

DO 1970-1981  

 

PROJETOS DE COLO 
NINO() E REGULA-
RIZAVO FUNDIARIA 

 

FAMILIAS ASSENTADAS 

   

 

AT 	1980 
PREVISAO AT 

1981 
TOTAL 

5161 
4730 

3076 
3462 

638 
4603 
1540 

23098 

13146 

59454 

  

      

 

OURO PRETO 
GY-PARANA 
PAULO DE ASSIS RI-
BEIRO 

PADRE ADOHPHO ROHL 
SIDNEY GIRO) 
MARECHAL DUTRA 
BURAREIRO 
ASSENTAMENTO RAPIDO 
REGULARIZAVIO FUNDI- 
ARIA 

5161 
4649 

3076 
3126 
558 

4603 
1540 

16000 

9704 

81 

336 
80 

7098 

3442 

  

      

 

TOTAL 48417 11037 

  

Fonte: INCRA 	Coordenadoria Esp6cial do; TerritFrio de Ron 

dFnia. 
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0 processo de produgio E organizado dentro de uma 16- 

gica interna priSpria que garante parcialmente a subsistencia 

da familia. A forga de trabaiho familiar 5 is vezes complemen 

tada com a contratagio de trabalhadores eventuais que recebem 

pagamento pelo dia de trabaiho. Tambem ji se verifica o regi-

me de parceria com a meradia de uma a duas familias na parce- 

la de terra. 

0 processo de produgio E baseado fundamentalmente na 

forga de trabaiho familiar e na sua capacidade de utilizagio 

dos recursos naturais disponiveis na sua priipria parcela de 

terra. Obtivemos uma estimativa do valor monet5rio das cons - 

trug3es existentes em cada parcela do PIC Gy-Parani e calcula 

mos o investimento mEdio na ordem de Cr$35.000,00, a pregos de 

agosto de 1979 (*). Os parceleiros entrevistados (179) que res 

ponderam 3 nossa indagagio, fizeram questio de mostrar que os 

investimentos realizados consistiam essencialmente em 	cons- 

trug3es riisticas yara criagio de animais e a guarda de manti-

mentos alem da casa ou abrigo da familia. A variagio encontra 

da na distribuigio dos investimentos situava-se na faixa en-

tre Cr$10.000,00 e Cr$90.000,00. As miquinas e implementos u-

tilizados no processo produtivo sio tambEm os mais elementa -

res. Verificamos junto a 170 parceleiros do PIC Gy-Parani uma 

media de Cr$8.000,00 referente ao valor monetirio de investi-

mento em m3quinas e Gollipamentos utilizados, a pregos de agos 

to de 1979. A variacio da distribuigio situava-se na amplitu-

de total de um interval° entre Cr$1.000,00 e Cr$60.000,00. 

A criag3o de pequenos animais garante uma certa dieta 

minima de proteinas para reprodugio da forga de trabaiho fami 

liar. Em media cada familia possui 10 cabegas de suinos e 60 

cabegas de aves. Algumas familias criam ainda uma media de 10 

cabegas de bovinos para corte e leite. 

(*) C426,61/US$ dattax em agosto de 1979. 
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Para estimar a clpecidade e composigAn da produ0o a 

grtcola da U.F.P. apresentamos n qUadro 3: Composic5o da Pro-

du0o no PIC Gy-ParanA referente ao ano agricola 1978/1979. 0 

levantamento das mesmas informagOes em amostras de outros pro 

jetos,de coloniza0o em RnndE,nia, referente a outros anos a-

gricolas, tambem confirmaram varia0es mTnimas na estrutura 

interna de producAo (Ver Quadro 4 e Quadro 5, respectivamente). 

QUADRO 3:  COMPOSIO0 DA PRODUcA0 DO PIC GY-PARANA - ANO AGRI-

COLA 1978/1979  

FREON AREA CULTI PRODU00 AREA MEDIA PRODUT. 	PRODUT. ME 

CULTURAS CIA DID VADATOTAL REAL EM CULTIVADA MEDIA DP DIA. Pfl 
PARCE- 
LEIRCS HECTARES SACPS HECTARES PRODUTOR HECTARE 

Arroz 173 678,6 15.196 3,9 87,8 22,5 

Feijo 147 410,3 2.466 2,8 16,8 6,0 

Milho 171 544 7.464 3,2 43,6 13,64  

Cafe 163 853,6 2.3411  5,3 53,2 10,02  

Cacau 28 265 1093  9,5 21,8 2,25  

1 
	

ProducAo referente a 44 produtores equivalente a 2.341 sa 

cos de 40 kg 

2 	Cafe em inicio de formagHo 

3 	Producio referente a 5 produtores equivalente a 109 arro- 

bas de 30 kg 

4 	Milho plantado no mein das linhas de cafe 

5 	Cacau em inicio de formac5o medido em arrobas 

Fonte: Pesquisa de Campo PIC Gy-Paran3 - 1978/1979 
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QUADRO 4: COMPOSICTO DA PRODUCAO NO PIC DE OURO PRETO - ANO 

AGRICOLA 1976/1977  

FREQUENCIA 	CULTI PRODUcA0 AREA MEDIA PRCDUT.Mt PRODUTIV. 

CULTURAS DE PAKE1 VADA TOTAL 

 
REAL 	CULTIVADA TC\1DNOR  MEDIA POR 

LEIROS 	HECTARES 60 kg 	HECTARES 	SACO 60 kr HECTARE 

Arroz 370 2032 53527 5,5 144,7 26,3 

Feijio 318 1028,9 7327 3,2 23,0 7,2 

Milho 294 1157,3 32379 3,9 110,1 28,2 

Cafe 158 412,1 7611  2,6 4,8 1,83  

Cacau 67 591,4 9562  8,8 14,1 1,64 

1 - Saco de 40 kg 

2 - Arroba 30 kg 

3 - Cafe em inTcio de forma0o 

4 - Cacau em inicio de forma0o 

Fonte: Pesquisa de Campo PIC Gy-Paran'i - 1976/1977 - INCRA 
Dados processados pelo autor. 

QUADRO 5: COMPOSIO0 DA PRODUcA0 NO PIC DE GY-PARAMA 	ANO  

AGRICOLA 1976/1977  

FREQUtN- AREA CUL- PRODUcA0 AREA Mt- 

CULTURAS CIA DE TIVADA TO REAL EM CIA CUL- 
PARCE- 	TAL HECTr sAcns DE TIVADA 
LEIROS 	RES 	- 60 kg 	HECTARES 

PRODUTIV. PRODUTIV. 
MEDIA DO MEDIA POR 
PRODUTOR SA 
Co 60 kg - HECTARE 

Arroz 	171 

Feifio 166 

Milho 	154 

Cafe 	105 

Cacau 	15 

1114,0 

758,7 

612,6 

389,3 

133,5 

27031 

6200 

11048 

5011  

6,5 

4,5 

, 3,9 

3,7 

8,9 

158,0 

37,3 

71,7 

4,8 

24,3 

8,2 

18,4 

1 2 
3 

Fonte: Pesquisa de Campo PIC Gy-Parani - 1976/1977 - INCRA 

Dados processados pelo autor. 



CIRCULAC70 OA PROOUOr  FalliAR EP UNVOA 

Uma parte do produto gerado no imbito da U.F.P. e ab-

sorvido pela sociedade capitalista. Essencialmente essa parce 

la de produ0o e injetada no sistema econOmico para prover a 

alimentagio b sica da forga de trabalho urbano-industrial. Ma 

medida em que o prego de primeira circulagEo n-zio e definido 

em fungi° de Sua pr6pria estrutura de custos, o capital comer 

cial, baneirio e industrial podem ficar com parcels signifi- 

cativas de lucre e ainda, garantir a reprodugio da forga 	de 

trabalho na cidade. Esse processo nie necessariamente nos per 

mite inferir que a alimenta0o seja barata para o trabalhador 

do meio urbano-industrial. 

Podemos mostrar que parcela significative da produco 

nHo capitalista se destina ao morcado e, repetimos, 5 origini 

ria de um volume de produgio major, do qual, a diferenga fica 

retida na prOpria U.F.P. para consume da forga de trabalho fa 

miliar. Na investiga0o realizada em Rond5nia, referente 	ao 

ano agricola 1978/1979 verificamos que urn n5mero substancial 

de U.F.P. tinha comercializado grande parte de sous produtos. 

No quadro 6 a diferenga entre a producio real e a armazenada 

reflete o nivel de produg-io comercializada at agosto 	de 

1979. 0 n5mero de parcelciros que acusou transag-6es com o mer 

cado tambem mostrou ser significativo. 0 haixo nivel em rela-

gio an cacau pode ser atribuido ao fate da cultura encontrar-

se na sua fase iniclal de for-mac-ie. Em relag-io an milho o que 

ocorre e a quase total absorg5o na pr5pria U.F.P. como rag-in 

para ayes e suinos. 
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QUADRO 6: COMERCIALIZACAO NO PIC GY-PARAN1 	ANO AGRICOLA 

1978/1979  

CULTURAS 

PRODUCT° 

REAL DE 
SACOS DE 

60 kg 

PRODUCTO 	(A) N9 	DE (B) N9 TO 
PARCELEIROS -- ARMAZENADA 	 TAL `1E PAR- 	(A / B) 

SACOS DE QUE Jr, TI- 	- 
NHAM COMER- CELEIROS 

60 kg 	CIALIZADO 

Arroz 

Milho 

Cafe 

Cacau 

15196 

2466 

7464 

23411  

109
2 

9246 

1595 

5083 

153
1  

16
2 

99 

54 

8 

41 

2 

173 

147 

171 

163 

28 

57 

37 

5 

25 

7 

1 - Sacos de 40 kg 

2 - Arrobas de 30 kg 

Fonte: Pesquisa de Campo PIC Gy-Parani - 1978/1979 

Obtivemos um conjunto semelhante de informagOes pare 

os PICs de Ouro Preto e Gy-Pararii, referentes ao ano agrIcola 

1976/1977. Essas informag3es estio nos quadros 7 e 8 seguintes 

acrescidas de informag-io sobre o volume da produ0o comercia-

lizada at a data de realizagio da pesquisa. Como se node ob-

server, parcelas significativas do produto e do niimero de par-

celeiros em contato com o mercado tambem se verificou. 



PRODUVM PRODUQ70 	CO- 
REAL SA' 	MERCIALIZADA 
COS 	DE 	ATE NOV/1977 
60 kg 	SACOS DE 60 kg 

(A) 	 (5) 

N9 	TOTAL 

(B/A) DE rARCE- 
% 	LEIROS 

(C) 

53527 36723 69 370 

7327 3227 44 318 

3209 2952 9 294 

761 570 75 158 

050 187 20 67 

CULfURAS 

Arroz 

e1jao 

Mi1ho 

Cafe 

Cacau 

N9 PE PARCE-
LEIROS QUE 
J7 TINHAM CO 
MERCIALIZMU 
ATt NOV/77(D) 

271 

165 

45 

21 

9 

(h/C) 

52 

15 

13 

13 

60 kg 

(A) (B) 

Arroz 27031 9847 

Feifio 6200 1158 

Milho 11048 475 

Caf5 501 252 

Cacau 

36 171 

18 166 

4 154 

50 105 

15 

(C) ( 0 ) 

	

107 
	

62 

	

53 
	

32 

	

19 
	

12 

	

15 
	

14 

- 21 - 

QUADRO 7: COMERCIALIZAc7C NO PlC  DE OURO PRETO -  ANO AGRICOLA 

1976/1977  

Fonte: Pesquisr, de Camp(' - 1976/1977 

QUADRO 8: COMERC ILIZAi7O  NO PIC GY-PARAN7 	ANO AGRICOLA 

1976/1977  

PRODUcTO 

REAL 
CULTURAS SACOS DE 

PRODUM chmER 	N9 TOTAL 

CIALIZADA ATt 	DE PACE 
NOV/77 SACOS 	LEIROS 

(B/A) 

N9 DE PARCELEI-
ROS QUE J TI - 
NHAM COMERCIALI- 
mn ATE NOV/ (0/C) 
77 DE 60 k(2 

Fonte: Pesquisa de Campo - 1976/1977 - INCRA 

Dados processados pelo autor. 
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Fundamentalmente o processo de comercializagio se ca-

racteriza por contatos informais entre os chefes de familia e 

o comerciante local. A transag-io transforma parte do produto 

da U.F.P. 	em dinheirr e, do lado do comerciante, capital 	- 

dinheiro em mercadoria (o comerciante 5 capitalista no senti-

do em que contrata trabalhadores assalariados no mein urhano, 

visa o lucro, det&I capital constante, calcula o prego de com 

pra em contraste com o prego de venda, etc - reproduz o com - 

portamento do capital em geral). Ocorre uma diversidade 	de 

formas de transagio entre o capital comercial e a U.F.P.. 	A 

compra do produto da U.F.P. pelo comerciante pode ser efetiva 

da: antes da colheita, logo apiis a colheita, ou meses depois 

da colheita. Essas situag-6es variam de acordo com as dificul-

dades financeiras da U.F.P., ou seja, dependem da major ou me 

nor necessidade de dinheiro em caixa para fazer face 'is despe 

sas com tratamento de sailde*, roupas e utensilios em geral. 

0 destino da produgio comprada as U.F.P.'s pelos co - 

merciantes locais, foi idontificado a partir dos dados do ou 

tra pesquisa de campo realizada diretamente junto aos cerea - 

listas da cidade de Cacoal. 0 resultado dessa pesquisa especi 

fica, nos deu indicag-6es de que a produgio foi realmente ex - 

portada para mercados metropolitanos.** 

(*) Ezze aispecto assume patticuSaA impoAtancia dada a necersi 
dadede dinheito pane inteAnacao e tratamento de maatia. 
Nao 

_ 
 pouco Ptegaente o 6ato de 30% da 4enda monetaAia a-

tuat da U.F.P., zet gazta com o tratamento da matcutia. 

(**)ReaZizamots ezza pe4quisa em duaz etapas: a ptimeina onde 
submetemo4 um queztionaAio 6.bipees ao.s comenciantez tocai4, indagan-
do sobAe o deatino da pAoducao adquitida, se eta eta ptovenZente tiun 
damentaemente dais U.F.P. e os ptecoz pagoz, maz a raiz, pesos pkodu - 
toz adqu,ilAido6 da U.F.P.. A zegunda onde o mezmo queztionatio 	!coi 
apticado peto Engenhaito Aggnomo, te6pon6ave2 peso convenio com o 
Inztituto 1326aeito do Cage, kaidente na cidade de Cacoa. 114 in-
icounac5e4 obtidaz 6oAam msenciaimente as mezmaz. Cabe AeAsattart que 
a pkoducao adqui.luida junto ass U.F.P.'s 4oi kevendida qua,se integhae-
mente (cetca de 90%) pasta oz panda centAo4 de conmoo. 1640 tege-
te a ttanzetencia de Aiqueza, pima aUmentacao e teptoducao da tiot-
ca de ttabatho amatartiada do mcio uAbano-induatItiae. Fokam entnevia 
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A forma prego no modo de produg5e capitalista nio a-

presenta a mesma composicio que na formag3o de pregos da pro-

dug-a.° n5o capitalista. Os baixos pregos recebidos pelas forma 

Foes nFo capitalistas furcionam como mecanismo intermedi3rio 

de transferencia de riqueza das U.F.P.'s para o capital comer 

cial local, e desta para a sociedade capitalista como um todo. 

0 dinheiro que a U.F.P. recebe por unidade de produto 

n3c se fundamenta em c5lculos de custos reais de produc5o,n3o 

rep-6e no longo prazo os materials desgastados no processo pro 

dutivo e nem permite a reprodugic daforga de trabaiho 	fami- 

liar aos niveis da forga de trabaiho assalariada urbana. 	A 

mesma unidade de produto, equValente ao prego de primeira cir 

culag5o, sofre sucessivos acrescimos de prego at equiparar-se 

ao prey) de produg5o capitalista. Nesse processo, os pregos 

sucessivamente gerados n5o correspondem 5 incorporag5o subs - 

tancial de valor trabaiho, 	excegio do transporte e do bene- 

ficiamento. Na realidade, o valor trabaiho nio apropriado pe-

la U.F.P. passa por uma cadeia de outros pregos e, justamente 

nessa seqtlencia, permite sua absorgio pela rede de intermedii 

rios e atacadistas representantes do capital comercial. 	Por 

"ultimo, a produg5o n5o capitalista de alimentos propicia a re 

produgio da forga de trabaiho assalariada urbana, viabilizan-

do com isso o processo de reprodug5o ampliada do capital. 

No processo de produg5o agricola o tempo de produc5o 

(tp) 5 sempre major d, que o tempo de trabaiho efetivo (tt). 

No caso de Rondonia a U.F.P. inicia o processo de trabaiho der 

rubando a floresta para o cultivo continuo nos dois primeiros 

tadoz os seguintes: 

a-Maquina Snaiit IndaztA.Za e ComFAtio 
b-Ceneatizta Diniz 
c-Ceteatizta Djaema Danto 
d-Ceneatista Ant-6)1,0 RepLzo 
e-Ceteatista Enoiue Custodio Pinto 
6-Csteatizta Agtkcota sao Jorge 
g-Maquinas Amazonas 
0 potiodo de entkevistas se deu no m'as de agosto de 1979. 



- 24 - 

anos. Nova derrubada e realizada considerando que o tempo de 

trabalho efetivo em capinas passa a ser relativamente alto a 

partir do cultivo no terceiro ano consecutivo, alem da produ-

tividade da terra tambem diminuir. 

Para se ter uma ideia da interdependencia da produg-io 

familiar com o sistema capitalista, cabe relacionar o proces-

so de transformagEo do tempo de trabalho efetivo ao processo 

de primeira circulagFo. 

Uma investigagio realizada no PIC Gy-Parani possibili 

tou o levantamento sistemitico sobre o tt 
para duas culturas, 

arroz e feij3o referentes a 217 parceleiros, situados em dife 

rentes localidades e entrevistados em diferentes epocas. Com  

esses dados foi possivel verificar os coeficientes de 	tempo 

de trabalho medio em todas as etapas do processo de produgEo 

do arroz e do feirio. Para simplificar a apresentagio dos re-

sultados obtidos no trabalho de campo, podemos escrever o se-

guinte: 

Tt
/(hectare) =1/2 (ttb

+t
td
+ttdes)

) + ttp 
+tts 

+ttt +ttc +t tbf
(1) 

Onde: 

Tt
/hectare) - Soma-C(5)10 do tempo de trabalho das eta-

pas do processo de produ0o de um hecta 

re de terra. 

ttb 
- tempo de trabalho dispendido na broca de um hec 

tare de terra. 

ttd 
- idem na derrubada 

- idem no descoivaramento ttdes 

t
tp 

- idem no preparo da terra 
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t
ts 

- idem na semeadura 

ttt 
- somat6rio do tempo de trabalho dispendido 	com 

tratos culturais (basicamente capinas). 

ttc 
- idem para a colheita 

ttbf 
- tempo de trabalho convertido e referente ao pro 

cesso de beneficiamento primeiro da producito 

("bate0o manual") equivalente a produtividade 

media verificada em um hectare de terra. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

QUADRO 9:  TEMPO  DE TRABALHO  NA  PRODUcAO-PIC GY-PARAN1, RONDO- 

NIA, 	JULHO/AGOSTO DE 1979 

ETAPAS DO PROCESSO DIA/HOMEM DE TRABALHO P/HECTARE 

DE TRABALHO PRODUcA0 DE ARROZ PRODUc7O DE FEIJ7O 

Broca 1,4 1,4 

Derrubada 2,2 2,2 

Descoivaramento 4,4 4,4 

Preparo do solo 3,6 3,6 

Semeadura 1,8 1,9 

Tratos 	Culturais 
(capina) 

5,8 8,8 

Colheita 14,0 6,2 

Beneficiamento 7,0 2,3 

TOTAL 	GERAL 40,2 30,8 

Amostra referente a 217 parceleiros produtores 

Fonte: Pesquisa deCampo - PIC Gy-ParanF - 1978/1979 
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Prosseguindo, podemos calcular o preco do trabalho na 

hipetese de um custo minima equivalente ao prego de reprodu - 

gio do trabalhador volante da prepria regieo. Simplificando . 

escrevemos: 

Ptv(ha)  = Tt(ha)  • Ptv (2)  

Onde: 

P
tv
(ha) - prego de custo total do tempo de tra 

balho por cultivo de um hectare 	de 

terra. 

Ptv 	
prego verificado equivalente a 	uma 

jornada de trabalho por etapa de pro 

duce°. 

Assim, podemos calcular o prey) de custo do trabalho 

direto para produce° de uma saca de 60 kg de produto: 

u 

	Ptv 
(ha) 	

(3) 
Pme 

Onde: 

C
u 	

preco de custo do trabalho para produce° 

de uma saca de 60 kg 

P
me
- produtividade media verificada por hecta-

re de terra cultivada. 

Finalmente podemos calcular o prego de custo de traba 

lho imputado pelo custo de reproduced do assalariado volante 

do meio rural. 

Substituindo (1) em (2) em (3), obtivemos: 

Cr$ 202,00/saco de 60kg de arroz e Cr$590,00/saco de 60kg de 

feijeo. Na mesma epoca os pregos medios recebidos pela U.F.P. 
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foram respectivamente Cr$130,00/saco de 60VG de arroz e Cry 

510,00/saco de 64g' do feiji-io. 

Se o processo de produc5o de arroz e de fei sfn-o fosse 

conduzido em bases caOtalistas, alem do custo direto envolvi 

do na contratac-6° do trobalho assalariado, outros custos dire 

tos e indiretos incidiriam na estrutura do custo total de pro 

ducio. Basicamente podemos listar os seruintes: deprecia0o 

dos meios de produc-5o, encargos financeiros diversos e despe- 

sas administrativas. A U.F.P., na medida em que prove 	sua 

prOpria alimentac-cio e n-ao realiza gastos monetirios b'isicos 

deixa de imputi-los como custos reais de produc'io. Essa e exa 

tamente a legica da produ0o familiar, que por isso mesmo via 

biliza a pritica de precos de primeira circulac-io a niveis bai 

xissimos. 

Conclusbes  

A intensifica0o e condensag-io do processo de traba-

lho, sua organizac'io e divisao tecnica, resultantes do desen-

volvimento do modo de produc-io capitalista, tornaram possivel 

o preenchimentn de intcrvalos do tempo de producio em diver - 

sos processes produtivos. 0 aumento da produtividade do traha 

lhador associado ao desenvolvimento de processes tecnol6gi -

cos, concomitantemente a cria0o e diversificac5o de produtos, 

geraram uma crescente press-io sobre es recursos naturals. Hoje , 

no mundo, estamos observando real deterioraOn do meio ambien 

te, como tambem assinala-se o esgotamento progressivo de cer- 

tas fontes de recursos. 

Ao processo de explora0o do trabalhadnr migrante do 

meio rural que vem ocupindo a fronteira agricola amaznica , 

em especial no caso do Rondonia, cape associar e onfatizar os 

aspectos relacionados a utilizac5o dos recursos naturals. Pa- 
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ra fazer into vamos retomar a anilise sobre a organizaoRo 	e 

tecnica de producRo familiar, situando a questRo ecolFgica no 

seu devido lugar. 

A U.F.P. pesquisada em RondFnia adota processos rudi 

mentares, incorpora nouco ou nenhum insumo moderno na produ - 

gio, submete-se aos sistemas de informacio e comercializagRo 

e assimila uma pritica de nregos independente de seus custos 

de producRo. As condicFes objetivas do trabalho caracterizam-

se por um processo de transformacio econemica endegeno e au-

to-suficiente, onde os meios para produzir e a prOpria repro-

ducio da forca de trabalho familiar dependem quase exclusiva- 

mente do processamento dos recursos naturais disponiveis. 	A 

combinagio homem, instrumentos de trabalho, insumos e meio am 

biente se verifica em Rondonia com a finalidade hisica de pro 

vimento das condicees essenciais para alimentacSo e moradia da 

familia. 

Na medida em que determinada parte da producio fami-

liar se destina ao mercado, a pequena producRo de Rondonia ten 

de a contribuir cada vez macs ao processo de reproduoio amplin 

da de capital, dinimico por sua natureza no meio urbano-indus 

trial. A fronteira aoricola amazenica tende a ser explorada a 

traves de situacees de organizagRo do trabalho semelhantes no 

Amazonas, Pars, MaranhRo, GoiRs, Mato Grosso, como resultado 

dos fluxos migraterios de familias de pequen s proprietRrios 

rurais, arrendatirios, posseiros e de trabalhadores do meio 

urbano-industrial de outras regiees do Pais. Todas essas fren 

tes pioneiras de ocupagRo contribuem para uma acumulacRo pri-

mitiva contemporRnea e efetivamente viabilizam a transferen - 

cia de riqueza do campo para as cidades. 

As migraccies funcionam como "vR1vula de escape", re - 

sultado das dificuldades de emprego nas regiBes de origem e , 

ao mesmo tempo, constituem niicleos de forca do trabalho na 

fronteira anricola para a prOpria expansRo capitalista lR. Es 

to sera dinamizada quando o aproveitamento dos recursos natu- 
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rais em larga escala se mostrar vi5vel do ponto de vista eco-

nOmico. 

Ainda n5o existe no mundo conhecimento cientifico pa-

ra o manejo de florestas tropicais, muito menos na regi5o bra 

sileira. Com  raras excecees, n5o foram desenvolvidas experien 

cias que garantam a explorac5o econamica em bases industrials 

que tambem pudessem oarantir a renovac5o e sustentabilidade 

do ecossistema. 

Nesse contexto, as unidades familiares de produc5o s5o 

vistas por muitos estudiosos como responsiveis pela destrui - 

c5o do meio ambient°. 	quest5o ecolegica, na verdade, assume 

dimensio muito maior de ordem politica, econemica e social do 

que de simples preocupac5o pela preservacHo de algumas espe-

cies da flora e fauna. 0 processo de produc5o familiar de Ron 

dbnia vem contribuindo corn as mais elevadas taxas de desmata-

mento verificados na regi5o amazenica ultimamento. N5o se po-

de, contudo, implemental-  ou mesmo sugerir possiveis medidas 

para a racionalizac5o do process° econemico, sem situ5-lo ou 

dissoci5-lo de todo o processo de desenvolvimento da economia 

national. 

Dentro dessa ordem de ideias, possiveis solucees prA-

ticas para a utilizac50 dos recursos naturals a continua con-

servac5o do meio ambiente, dependem da capacidade national de 

implementar medidas concretas em diversas esferas de ac5o. 

Tais medidas est5o associadas as respostas das seguintes inda 

gag-6es: 

Do ponto de vista politico, qual a viabilidade de organiza-

c5o da produc5o em sistemas e opcees de menor impact() sabre 

o meio ambiente? 

Do ponto de vista cientifico, qual a viabilidade de organi-

zacio da produgio para maior utilizac5n dos recursos flores 

tais e limnolegicos, em escala compativel com a real censer 

vac5o do mole ambiente? Esta questFo tondo como premiss:a 

busca de alternativas as priticas de desmatamento atualmen- 

te adotadas. 
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