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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo do desenvolvimento historico brasileiro, as migracoes tern exercido um papel 

singular. Na Paraiba, tern sido variados os fatores que contribuiram para o surgimento dos 

fluxos migratorios provocando deste modo, inumeras mudancas nas estruturas social e 

economica. Este trabalho, trata do conjunto de aspectos que explicitam a evolucao das 

migracoes na Paraiba a partir dos anos 70 como resultado do processo de modernizacao 

agricola adotado no Estado. Esse processo permitiu modificacoes nas condicoes de vida e 

de trabalho no campo, exercendo influencia sobre os deslocamentos populacionais. De 

maneira geral, sao aqui apresentadas as condicoes nas quais se deu o processo de 

modernizacao na Paraiba e seus principals condicionantes. Sao tambem abordadas as 

questoes relativas ao declinio da cultura algodoeira na Paraiba e sua influencia sobre os 

fluxos migratorios, observadas as secas periodicas e ciclicas, e a mudanca de uma estrutura 

centrada no trinomio algodao-gado-policultura para uma estrutura centrada na cana-de-

aciicar e pecuaria. Com o objetivo de identificar os fatores acima relacionados, foram 

realizados estudos com base na literatura. Foram pesquisadas e comparadas atraves de 

censos demograficos as diferencas populacionais existentes na Paraiba a partir do periodo 

em estudo. Os dados identificados permitiram um crescente aumento da populacao urbana 

em relacao a populacao rural. Ademais, observou-se um relativo crescimento das migracoes 

na Paraiba e da Paraiba para outras localidades da regiao Nordeste e do Brasil. Os 

resultados obtidos permitem concluir que a modernizacao agricola implantada na Paraiba 

favoreceu, determinados segmentos sociais atraves do uso de tecnologias para a criacao do 

gado e o canavial, beneficiando o grande produtor rural, com o aumento da produtividade. 

Entretanto, embora a modernizacao no agro paraibano apresente modificacoes no pert!I do 

campo que beneficiaram algumas classes, ela gerou problemas sociais de grande amplitude, 

seus efeitos podem ser observados atraves das migracoes rural e urbana identificadas no 

Estado, e nos nucleos urbanos, pelo crescimento desproporcional que passou a ocorrer, o 

aumento do desemprego e do subemprego e dos bolsoes de pobreza. 
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Through the Brazilian historic development, migrations play a singular role.In Paraiba 

state, several changes contribute to the occurrence o f migrations fluxes and thus a great 

number o f changes in social and economical structures have been reported. This work 

encompasses a deep study on several aspects that way explain the evolution o f migration 

from the beginning o f the seventies as a result o f some agricultural improvement applied in 

the region. Such benefits allowed strong modifications in life and work conditions in 

agricultural land and influenced the population dynamics. Its is presented here a discussion 

over the conditions in which occurred the process for modernizing agricultural practices in 

Paraiba and its main conditioning factors. Also, it is discussed the problems related to the 

decline o f cotton plantation in Paraiba and its influence on the migration, on fluxes the 

periodical and cyclic droughts and the changes from a culture based on the trilogy cotton-

cattle-policulture to another on based on sugar cane plantation and cattle-raising in order to 

identify the factors above listed some survey in the literature was done. A research was 

made to get information on the population growth at Paraiba state Data here compared in 

order to calculate the rote o f growth. Thus, it was possible to identify, in the period o f 

analysis, an increase in urban population against a decrease in rural population 

Furthermore, it was observed a relative in crease in the migration flux across the state and 

from it to other northeastern municipalities and to other Brazilian cities. The results o f this 

analysis showed that by modernizing agricultural practices some particular social classes 

were favored as for instance the great fanners start to utilize advance technologies for cattle 

raising na for sugar plantation and thus increased the farm productivity. However although 

the modernizing practices applied to the paraiban agriculture have changed the land profile 

a great number o f social problems. Its effects can be seen by analyzing rural and urban 

migration fluxes across the state and, in the urban zone, by observing an enormous rate o f 

growth for its population an increase in the member o f unemployeds and sub-employed 

(generally teenagers) and principally a bloom in the expansion o f property. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Migrar ... e mais do que ir e vir e viver em espacos 

geograficos diferentes... e ser duas pessoas ao mesmo 

tempo... e viver como presente e sonhar como ausente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ser e nao ser ao mesmo tempo, sair quando esta 

chegando, voltar quando esta indo... E estar em dois 

lugares ao iiiesmo tempo e nao esta em n en hum. I ate 

mesmo partir sempre e nao chegar nunca" (Jose de 

Souza Martins) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As migracoes, tema ha muito estudado, pesquisado e analisado por especialistas 

de variadas areas, nao se estendem apenas aos dominios das ciencias econdmicas, mas 

aos varios dominios das ciencias sociais, de modo geral. Na realidade, os deslocamentos 

de grupos humanos no Brasil ocorrem desde os primordios de sua historia economica e 

social, constituindo-se numa proposicao por demais discutida dentro e fora da academia. 

Esta tematica nao envolve so a abordagem economica, mas envolve um conjunto de 

fatores que incluem aspectos economicos, sociais, politicos, historicos, geograficos e 

culturais. 

Migrar nao constitui um ato puro e simples de querer deslocar-se de um lugar 

para outro; implica num deslocamento compulsorio de um grupo de individuos, que 

inclui mudancas de vida de modo geral, numa readaptacao do migrante as novas 

condicoes de vida, em novo espaco geografico diferente daquele comumente partilhado 

pelo migrante em seu lugar de origem. 

No ato de migrar, a decisao nao e individual, porem mas de varias familias ou de 

alguns membros de uma mesma familia, que buscam novas areas para se estabelecerem, 

uma vez que o lugar de origem, seja ele rural ou urbano, nao lhes propiciou as 

condicoes necessarias para sua manutencao e sobrevivencia. Quando ocorre o 

esgotamento da capacidade de absorcao da mao-de-obra excedente no campo ou na 

cidade, esta mao-de-obra sobrante tende a migrar para outras areas, que podem ser 

proximas a zona rural ou urbana da qual ela se originou, ou mesmo para as medias e 

grandes cidades da propria regiao ou de outras regioes brasileiras. 
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Como processo social onde se verifica a mobilidade populacional, as migracoes 

se desenvolveram em diferentes contextos historicos, com variadas motivacoes sendo. 

portanto, determinadas pelas proprias condicoes e necessidades de sobrevivencia do 

migrante nos locais de origem e destino, onde fatores de ordem conjuntural e estrutural 

influenciaram de maneira incisiva a conducao desses fluxos. Por sua vez elas podem 

ser consideradas uma mudanca defmitiva ou semi-permanente de lugar, ocasionada por 

diversos fatores de origem social e politica mas, principalmente, economica. A saida do 

campo rumo para outras localidades, sejam elas rurais ou urbanas, da-se pelas proprias 

dificuldades de manutencao e permanencia, porque a cidade ou o campo de onde se 

originou o migrante, e visto sob dois prismas: da origem como lugar de nascimento ou 

como ponto referencial da ultima migracao. 

Devido a incapacidade de retencao do trabalhador no campo, muitos migram. A 

forma pela qual o capitalismo se desenvolveu no campo, contribuiu de maneira forcosa 

para a saida de trabalhadores rurais, via migracao pois ele foi gerando, tanto no campo 

quanto na cidade, diversos mecanismos de espoliacao do trabalhador, o que propiciou o 

crescimento de um exercito de reserva que, por sua vez contribuiu, de maneira 

crescente, para o aumento da mobilidade populacional. De maneira geral, a vida do 

migrante na cidade e no campo nao e diferente, dado o nivel de dificuldades que ele vai 

encontrar nos dois ambientes. 

Ao se dirigir para a cidade, o migrante busca melhores condicoes de vida, 

salarios, moradia e seguranca. o que, na realidade, nem sempre acontece. O fluxo cada 

vez mais crescente de migrantes na cidade e a sua nao absorcao no processo produtivo, 

criaram problemas de grande dimensao, tanto sob o ponto de vista social quanto 

economico e ambiental, devido ao crescimento desordenado, a proliferacao de favelas e 

bolsoes de miseria. 

Segundo SINGER apud M Y R D A L (1980) a criacao das desigualdades regionais 

consiste no elemento propulsor das migracoes, tendo em vista a concentracao industrial 

no molde capitalista, em determinadas areas, ser um componente cujos efeitos propicia 

os deslocamentos populacionais para novas areas sendo, portanto, um dos elementos 

essenciais no aumento dos desniveis regionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SINGER (1980) aponta como principals efeitos dos fluxos rural-urbanos os 

seguintes aspectos: 1) o ganho do migrante inserido no processo produtivo urbano 

destina-se a seus parentes, que ficaram na area de origem; 2) grande parte dos migrantes 

nao se integra a economia urbana e tende a reproduzir, na cidade, aspectos de sua 

economia de subsistencia nas atividades em que desenvolvem; 3) o servico domestico e 

de construcao civil sao os setores que mais absorvem mao-de-obra migrante. 

Para GRAZIANO D A S I L V A (1983) a questao migratoria, mesmo sendo uma 

problematica que envolve o campo gera, nos centros urbanos, um aumento generalizado 

de transformacoes sociais, economicas e demograficas, ja que o nivel de concentracao 

urbana se intensifica. E no campo que se iniciam os fluxos migratorios; e la, tambem,, 

que se encontra a raiz das migracoes rural-urbanas. Em geral, percebe-se que os 

deslocamentos rural-urbanos se verificam em maior quantidade e assumem, deste 

modo, grandes dimensoes. 

Constata-se que a maneira como o capitalismo se desenvolveu no campo, 

modificando as relacoes de producao e as condicoes de vida dos trabalhadores rurais, 

influenciou significativamente sobre as migracoes, sendo estas, dai, resultado dessas 

transformacoes. A incidencia de migracoes visa atender, em toda a sua dinamica, aos 

proprios interesses do capital que, no campo, libera uma quantidade muito grande de 

mao-de-obra e, na cidade, esta mao-de-obra liberada do campo em geral nao e 

aproveitada no processo produtivo, dando formacao a uma superpopulacao relativa. 

A elaboracao do estudo em torno das migracoes e sua incidencia no espaco 

agrario paraibano, originou-se de observacoes relacionadas sobretudo a mudanca da 

dinamica populacional paraibana nas ultimas decadas. A Paraiba tem-se destacado no 

contexto regional, por estar inserida entre os estados nordestinos que mais expulsaram 

migrantes. 

Busca-se, em primeiro lugar, relacionar as migracoes ocorridas na Paraiba com o 

processo de modernizacao conservadora que se estendeu no agro paraibano a partir dos 

anos 70, procurando-se verificar como as migracoes se delinearam no ambito da 

realidade estadual. 

O tema suscita algumas questoes basicas, essenciais para o entendimento da 

realidade do processo migratorio no contexto estadual: a expansao acucareira, a 
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pecuaria e a relacao delas com os fluxos migratorios, sobretudo aqueles rural-urbano; a 

crise da cotonicultura e da agricultura de subsistencia; a concentracao fundiaria. 

impossibilitando a um contingente muito grande de trabalhadores rurais. acesso a terra; 

as secas periodicas, que ocorreram no curso de desenvolvimento do novo modelo 

agricola adotado, gerando a desarticulacao de culturas de subsistencia e a incidencia de 

correntes migratorias no Estado. 

Os anos setenta foram particularmente dinamicos e de grandes transformacoes 

para a agricultura paraibana, inseridas dentro de um movimento mais amplo, que e o 

proprio desenvolvimento capitalista que tern, como principal elemento, a integracao 

existente entre a agricultura e a industria. Por conseguinte, o processo de modernizacao 

agricola, que ja vinha em curso desde os anos 60, ampliou-se tendo, na sua esteira, o 

Estado como principal norteador. O Estado promoveu, atraves de subsidios, como o 

credito rural, mola-mestra de todo o processo, as transformacoes para que o processo de 

modernizacao agricola se efetivasse. 

A evolucao das migracoes a partir desse periodo, teve como conseqiiencia uma 

acentuada diminuicao da populacao rural paraibana, em detrimento do aumento da 

populacao urbana, principalmente nas cidades proximas a zona rural, ou nas cidades 

paraibanas de medio e grande portes. E, portanto, nas cidades onde passa a se 

concentrar uma leva muito grande de trabalhadores rurais expulsos do campo. Dispondo 

apenas de sua forca de trabalho, eles procuram, no universo urbano, a saida para sua 

problematica rural, como estrategia de sobrevivencia. 

Quando se discute a questao migratoria, a cidade e nao somente o campo, e um 

elemento fundamental desta tematica. Na cidade se concentra toda a estrutura urbano-

industrial, onde se geram os grandes mercados e e aqui, portanto, onde o migrante busca 

solucoes dos seus problemas mas, assim como no campo, a trajetoria de vida do 

migrante na cidade nao e modificada, em termos de melhorias das suas condicoes de 

vida, como comumente espera encontrar. 

Ele sofre os efeitos de uma dupla transformacao, inicialmente de assalariado 

rural em assalariado urbano tendo, portanto, que se readaptar as condicoes do capital, 

impostas na cidade, ha entao, uma transformacao da vida do migrante, nao apenas do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ponto de vista economico e social mas, tambem, cultural, ocasionado pelo impacto entre 

o universo urbano e o rural 

As experiencias de vida do migrante na cidade sao completamente diferentes 

daquela forma de vida que ele tinha no campo. Na cidade falta-lhe integracao as 

atividades econdmicas, visto que, quando e absorvido no processo produtivo da cidade, 

ocorre a modificacao de sua propria trajetoria profissional, e ele passa, entao, a exercer 

um outro tipo de atividade bem diversa daquela que exercia no campo. 

O que se verifica com a trajetoria do migrante na cidade e o seu processo de 

exclusao; ele passa a ser parte integrante do exercito de excluidos, em suas mais 

variadas esferas: economica, social e politica. "Na cidade, o trabalhador esta 

completamente expropriado, sendo sua reproducao assegurada mediante a venda de sua 

forca de trabalho. Ele se prepara 'normalmente' para ser um assalariado" (MENEZES, 

1985:6). 

Os dois processos distintos de concentracao e desconcentracao populacional, em 

que se da a diminuicao populacional no meio rural enquanto ocorre um processo de 

adensamento do contingente urbano, sao explicados pela propria forma como o 

processo de modernizacao conservadora foi conduzido no ambito da agricultura 

paraibana; portanto, as migracoes, em suas diferentes esferas, principalmente naquelas 

rural-urbanas, estao estritamente relacionadas a forma como o modelo agricola 

modernizante se configurou no campo. 

A modernizacao agricola no espaco agrario paraibano, acentuou as diferencas 

existentes, nao apenas do ponto de vista economico mas, tambem, do ponto de vista 

social, no qual os trabalhadores rurais, sobretudo arrendatarios e parceiros, expropriados 

dos meios de producao, passaram a dispor, unica e exclusivamente, de sua forca de 

trabalho, como instrumental necessario a propria sobrevivencia. 0 uso de modernas 

tecnologias no campo, como a quimificacao e mecanizacao no ambito do processo 

produtivo, liberou do campo uma grande quantidade de mao-de-obra, modificando o 

perfil do espaco agrario e a condicao de vida do trabalhador rural, com ou sem-terra. 

A expansao da pecuaria e um dos elementos que provocaram esta liberacao. Os 

recursos do Estado voltados para este segmento beneficiaram, atraves de linhas de 

credito e de melhorias no rebanho, um numero avantajado de medios e grandes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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proprietaries, criando uma pressao muito grande no campo. uma vez que. dado o nivel 

de atividade expressamente extensiva. a pecuaria fez pouco uso de mao-de-obra e a terra 

passou a ser utilizada em larga escala para o rebanho e para as pastagens. o que gerou a 

desintegracao de muitas culturas. sobretudo das culturas de subsistencia. sustentaculo do 

trabalhador rural, que deram lugar ao pasto. 

Assim como a pecuaria, a cana-de-aciicar foi uma atividade que se expandiu 

gracas ao Proalcool. atraves dos incentivos dado pelo Estado. em especial no Litoral e 

no Brejo Paraibano. A expansao da cana-de-aciicar na Paraiba viveu dois momentos 

distintos, primeiro foi uma fase de expansao, encabecada principalmente pelos 

investimentos a partir do Proalcool. onde se verificou uma intensidade muito grande no 

ritmo da producao da cana. elevando o nivel de produtividade e o segundo passa a 

ocorrer em meados dos anos 80. quando a economia nacional entra em intensa crise e 

recessao refletindo-se. sobremaneira. no setor canavieiro-sucro-alcooleiro. 

Se a expansao da cana-de-acucar na Paraiba gerou um afluxo significative de 

capital para o setor, os resultados desta expansao foram particularmente perversos para 

o trabalhador rural, fato comprovado pela desarticulacao de culturas alimentares 

existentes nessas areas e pelo ritmo da migracao que passou a ocorrer. sobretudo a 

migracao sazonal. que modificou o perfil das relacoes sociais de trabalho. substituindo 

as categorias ja existentes. por assalariados rurais temporarios ou sazonais. A super 

exploracao do trabalhador se fez sentir diante de intensas jornadas de trabalho no 

canavial. em condicoes de trabalho deploraveis. com baixos niveis salariais. 

No decurso da historia economica paraibana. a cotonicultura tem-se constituido 

numa das mais importantes culturas. tendo em vista que possibilitou a manutencao dos 

pequenos produtores agricolas sendo, para estes, base de sustentacao economica. uma 

vez que pode. durante muito tempo, ser consorciada com outras culturas, em geral com 

as culturas de subsistencia. 

Na Paraiba. o Sertao e Agreste constituem-se nas regioes de predominancia. por 

excelencia. do algodao. uma vez que ele se desenvolveu na esteira da pecuaria 

tornando-se atividade complementar desta. 0 algodao representa renda para os 

trabalhadores rurais das mais diferentes categorias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quando o algodao comeca a declinar. produz uma serie de mudancas: tais 

transformacoes se relacionam entre outros fatores. com a diferenca existente entre o 

algodao produzido no Sudeste, altamente tecnificado e mais competitivo. e o algodao 

nordestino, que tinha por base a pequena producao descapitalizada. localizada. em sua 

maioria. na regiao semi-arida, o baixo nivel de produtividade da cultura sem uso de 

tecnologias apropriadas para o cultivo e para a regiao semi-arida, com a crise 

economica internacional; com incremento mundial de fibras sinteticas; com a crise 

economica brasileira nos anos 80; e com a praga do bicudo e as prolongadas estiagens 

que ocorreram na transicao dos anos 70 para os anos 80. Estes foram, entao, alguns 

aspectos fundamentals que contribuiram para a crise da cotonicultura paraibana e que 

tiveram grandes reflexos sobre a trajetoria dos fluxos migratorios durante este periodo. 

Muitos trabalhadores rurais saidos do campo, dirigiram-se para as cidades, sobretudo 

para aquelas de porte medio no Estado. E importante ressaltar que, no caso do algodao. 

o processo de modernizacao agricola promoveu gradativamente reducao da sua 

producao na Paraiba, uma vez que privilegiou significativamente o algodao produzido 

no Sudeste brasileiro. 

No final da decada de 80 e inicio dos anos 90, a economia paraibana apresentou 

baixos indices de crescimento. O setor agricola. base desse estudo. foi um dos setores 

que menos cresceram devido. principalmente, a forma como foi conduzido nas duas 

ultimas decadas. 

Como conseqiiencia do desempenho da agricultura. intensificaram-se os fluxos 

migratorios rural-urbanos, provocando uma perda relativa de mao-de-obra produtiva. 

Nos anos 90, a economia paraibana apresentou um incipiente crescimento. comparando-

se com os anos anteriores. em particular no seu segmento agricola. Diferentemente de 

decadas anteriores, onde o fluxo migratorio foi a caracteristica principal, nos anos 90 

observam-se dois fenomenos: o retorno dos migrantes e as migracoes rural-urbanas. 

intensificadas dentro do proprio Estado. 

O periodo escolhido para analise e que norteou o trabalho, foi os anos 90, 

definido como uma fase em que se verificou a continuidade. e nao ruptura. do processo 

involutivo. que na economia de base agricola se vinha processando fazendo, portanto, 

uma relacao com esta problematica e a dinamica migratoria rural-urbana no Estado. 

Para estudo do periodo em questao, comecou-se a analise a partir de uma fase bem 



anterior, ou seja. a do processo de modernizacao agricola ocorrido no Estado nos anos 

70. com o intuito de observar os sucessivos processos de mudancas identificados. 

A perspective metodologica adotada para a investigacao do objeto de estudo e 

que operacionalizou a analise sobre as migracoes rural-urbanas. foi feita a partir de 

pesquisa bibliografica e documental, com a finalidade de se entender as diferentes 

formas de contribuicao cientificas realizadas sobre o tema-base. objeto do estudo A 

pesquisa bibliografica abre um leque de possibilidades a quern procura nela se 

enveredar. uma vez que proporciona, ao pesquisador, o encontro com informacoes 

anteriormente trabalhadas e que serviram de base para outros estudos 

Partindo-se dessas questoes. dividiu-se a pesquisa em dois niveis: no primeiro. 

efetuou-se o levantamento bibliografico. com o fim de se obter dados correlatos a 

tematica trabalhada, de forma que se pesquisou no Banco de Dados do Mestrado em 

Economia e nas bibliotecas setoriais da Universidade Federal. Campus I e I I . e em 

orgaos governamentais. como a SUDENE e o IBGE. 

Outras fontes de inforniacdes, alem daquelas acima relacionadas. foram: atraves 

de revistas especializadas. jornais locais e de circulacao estadual e nacional. Contou-se. 

tambem. com apoio de orgaos nao governamentais. como a Pastoral Migratoria 

Regional Nordeste e o CEM. 

0 caminho adotado apos a coleta de dados, foi se fazer um estudo comparativo 

entre os dados obtidos sobre migracoes nos diferentes periodos observados. cujo campo 

percorrido se dividiu em dois diferentes ambientes: no rural e no urbano Com o 

levantamento dos dados, partiu-se entao para a interpretacao dos dados obtidos. como 

indices migratorios e indices populacionais. que pudessem fornecer subsidios para o 

estudo. 

0 metodo de estudo analisado para entendimento da dinamica migratoria rural-

urbana na Paraiba foi o comparativo, atraves da comparacao entre os censos 

demograficos e migratorios e o apoio teorico, no qual se teve, como aporte, observar. ao 

longo da historia economica e social do Estado se nos periodos analisados. os 

movimentos migratorios rural-urbanos. sua evolucao e impactos sobre a sociedade 

paraibana. nos seus respectivos ambientes rural e urbano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A ausencia de informacoes sobre migracoes de retorno e dados mais completos 

sobre migracoes rural-urbanas no final dos anos 90, na Paraiba. foram elementos que 

dificultaram a analise mais completa do perfil migratorio no periodo. principalmente 

dos fluxos migratorios de retorno. 

Os objetivos gerais do trabalho foram: 

• Procurar tratar da migracao na Paraiba. destacando-se a forma como ela se 

desenvolveu no seu espaco agrario. 

• Identificar como se processaram as migracoes rural-urbanas na Paraiba. 

tendo como enfoque os aspectos economicos e sociais, evidenciando-se sua 

dinamica e caracteristicas. bem como os impactos produzidos. 

• Estudar os fluxos migratorios e a forma como eles se configuraram na 

Paraiba, a partir do processo de modernizacao agricola. procurando-se 

relaciona-los com as estruturas economicas e sociais existentes no Estado. 

• Entender as tendencias apresentadas pelas migracoes rural-urbanas nos anos 

90, no Estado, como resultante do processo de involucao que se vinha 

processando na base economica agricola. desde o periodo anterior. 

Foram objetivos especificos: 

• Resgatar, historicamente, as migracoes internas no Brasil e. especificamente, 

as ocorridas no Nordeste. procurando-se inserir a Paraiba nesse contexto. 

• Entender as transformacoes verificadas no Nordeste e na Paraiba. com o 

desenvolvimento do processo de modernizacao agricola, e quais os efeitos 

dessa modernizacao agricola sobre as migracoes na Paraiba. 

• Verificar as transformacoes no meio rural paraibano, a partir da expansao da 

pecuaria e da cana-de-aciicar, da crise da cotonicultura e das secas. 

procurando-se perceber como essas mudancas contribuiram para a 

constituicao dos proletaries rurais. como elevaram significativamente a 

expulsao de trabalhadores rurais, com a concentracao desses nas imediacoes 

das pequenas e medias cidades da Paraiba. 
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• Mostrar os aspectos economicos e sociais ocorridos na Paraiba nos anos 90. 

e. no ambito deste processo. as tendencias dos fluxos migratorios rural-

urbanos. observando-se suas mudancas atraves da relacao entre a base 

economica agricola e a incidencia desses fluxos. 

O Estado da Paraiba. area de estudo do presente trabalho. localiza-se no extremo 

leste da regiao Nordeste dispondo de uma area de 56.584.6km
x

 . o que corresponde a 

0,66% do territorio brasileiro. e a 3,6% do territorio nordestino. E considerado a sexta 

maior area do Nordeste. Identificado pela SUDENE como o Estado que na zona do 

Poligono das Secas cobre uma area 5,25% do Poligono, a Paraiba tern uma porcao semi-

arida que corresponde a 48.502km2 de area do Estado. ou seja, 85,7%. De acordo com 

Contagem Populacional feita pelo IBGE, em 1996, a Paraiba tern cerca de 223. e. de 

acordo com o IBGE, desses 170 fazem parte do semi-arido. 

A Paraiba conta. ainda, com uma populacao total de 3.305.616 habitantes de 

acordo com a ultima Contagem Populacional do IBGE. em 1996. desse total. 1.599.328 

habitantes representam os homens, contando 48.4% da populacao. e 1.706.230 

correspondem as mulheres. num total de 51,6%. Entre as cidades mais populosas do 

Estado. destacam-se Joao Pessoa. Campina Grande. Santa Rita, Patos. Souza e Bayeux. 

Segundo o IBGE, a Paraiba se encontra dividida pelo IBGE em quatro 

mesorregioes assim distribuidas: Agreste. Borborema. Mata Paraibana e Sertao. as quais 

possuem, em sua totalidade, 23 microrregioes, em que a mesorregiao do Agreste conta 

com as seguintes microrregioes: Curimataii Ocidental, Curimatau Oriental. Esperanca, 

Brejo paraibano. Guarabira. Campina Grande. Itabaiana e Lmbuzeiro; ja na 

mesorregiao da Borborema estao as microrregioes do Serido Ocidental. Serido Oriental. 

Cariri Ocidental e Cariri Oriental, enquanto da mesorregiao da Mata paraibana fazem 

parte as microrregioes do Litoral Norte, de Sape, Joao Pessoa e Litoral Sul; por fim o 

Sertao paraibano e a mesorregiao que possui as seguintes microrregioes: Catole do 

Rocha. Cajazeiras. Sousa. Patos. Pianco. Itaporanga e Serra do Teixeira. 

Nas Figuras 1, 2, 3.e 4 (Anexo I) tem-se as meso e microrregioes da Paraiba. 

fazendo parte, tambem da Figura 1, as mesorregioes da Paraiba quando divididas em 12 

microrregioes. cujo quadro foi modificado segundo reformas implementadas pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IBGE. a partir de 1989, ja as Figuras 2. 3 e 4 mostram como atualmente esta delineado 

o quadro geografico do Estado, inclusive com os novos municipios criados. 

Da dissertacao fazem parte a Introducao. etres capitulos. alem das consideracoes 

finais. em que ao Capitulo I procura faz-se uma abordagem historica das migracoes 

mostrando-se, ao longo da historia economica e social brasileira, sua evolucao. e se 

destacando a insercao da Paraiba nesse contexto. 

No Capitulo I I discute-se o processo de modernizacao agricola no ambito da 

realidade nacional e regional e o papel da Paraiba no contexto da modernizacao ocorrida 

no seu segmento agricola, analisando-se seus principais aspectos, alem de, nele, ser 

verificado e caracterizado o processo de modernizacao na Paraiba, ressaltando-se seus 

impactos sobre os fluxos migratorios. que passaram a configurar no Estado a partir deste 

periodo. 

Enfim, no terceiro Capitulo estudam-se as tendencias migratorias na Paraiba nos 

anos 90, incluindo-se neste contexto as migracoes de retorno que passaram a existir no 

Estado, desde final da decada de 80. e os principais fatores que compuseram a realidade 

economica agricola estadual estabelecendo-se uma relacao entre eles e os movimentos 

migratorios rural-urbanos constatados no Estado. no periodo em analise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPiTULO I 

1. MIGRAQOES INTERNAS: UMA ABO R DAG EM HISTORICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Minha vida e andar por este pais, pra ver se um dia 

me encontro feliz, guardando as recordacoes das terras 

por onde andei, andando pelos sertoes e os amigos que 

la deixei, chuva, sol, poeira e carvao, longe de casa e no 

roteiro mais uma estacao... e a saudade no coracao" 

(Luiz Gonzaga e Gonzaguinha) 

1.1 - Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na historia economica e social brasileira. as migracoes tem-se caracterizado 

como estrategia de sobrevivencia dos trabalhadores rurais as transformacoes ocorridas 

no campo, em que as migracoes se tornam, portanto. resultado destas mudancas 

Com base num resgaic historico, objetiva-se, com este trabalho. fazer uma analise 

da trajetoria das migracoes internas no Brasil, no decurso de sua evolucao. observando 

suas principais caracteristicas e inserindo a Paraiba neste contexto. 

1.2 - O Papel das migracdes no contexto agrario-exportador 

O Brasil, tern experimentado ao longo de sua evolucao. os deslocamentos 

populacionais provocados pelas migracdes, de forma que as migracoes internas advem, 

como processo historico-social, de diferentes fases do desenvolvimento economico 

brasileiro, considerando-se que, no decurso de sua evolucao cada ciclo economico 

trouxe. no seu bojo, uma corrente migratoria. 

As migracoes internas fazem parte, portanto. de dois distintos momentos do 

contexto historico brasileiro, inicialmente com a economia primario-exportadora e. num 

segundo momento. atraves do advento do processo de industrializacao que passa a 

ocorrer a partir de meados da decada de 30. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Procurar entender este processo e tentar conipreender a 

forma como o desenvolvimento regional de signal 

provocou e acentuou a mobilidade social e espacial da 

populacao brasileira, a partir das migracdes internas. 
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Deste modo, as migracdes internas, como aspecto 

componente de fatores complexos e que. como 

conseqiiencia desses fatores, tomaram diferentes rumos, 

foram paulatinamente modificando o per/if do campo no 

Brasil, no decorrer de todo o sen desenvolvimento 

(SARMENTO, 19X4:22). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se, portanto. que os ciclos economicos primario-exportadores que 

existiram no Brasil. atraves do acucar, ouro. borracha e cafe, tiveram suas 

peculiaridades. visto que: 

"(...) o stirgimento e o desenvolvimento de uma dessas 

atividades em determinada regiao, tornavam-na um polo 

de atracao para os fluxos migratorios originados naquelas 

regioes que apresentavam crise ou desarticu/acdo 

economica" (MORE IRA, 1987:406). 

Assim. os fluxos migratorios verificados neste periodo em cada regiao brasileira, 

sao fruto do desenvolvimento de atividades primarias. como as ja citadas. e eles 

serviram. tambem, para a ocupacao territorial, atraves do desbravamento do interior e do 

sertao possibilitando, desta forma, que a distribuicao espacial da populacao fosse 

constituida (BRAIDO, 1980:15).Percebeu-se, entao, que, atraves da interiorizacao dos 

espacos considerados vazios. os fluxos migratorios se foram disseminando pelo pais, 

tomando dimensao sobretudo em areas de maior atracao e onde a economia se expandia 

em larga escala. 

De acordo com M A R T I N E "(.. .) as migracoes e a distribuicao da populacao 

sobre o espaco sao resultantes. em ultima instancia. da forma de como se organiza a 

atividade economica. numa determinada sociedade". ( M A R T I N E , 1989:6); entretanto, e 

importante salientar-se que. alem dos fatores economicos. outros fatores estao 

associados. como aqueles relacionados a propria regiao de origem dos migrantes que. 

desta forma, passa a exercer influencia sobre os deslocamentos populacionais a serein 

processados. 

No Brasil, as regioes que historicamente se destacaram como as mais populosas. 

foram Sudeste e Nordeste mas, quando se analisa o papel que as migracoes internas 

exerceram com relacao a distribuicao espacial da populacao. percebe-se que o Nordeste 

se sobressaiu-se por fornecer. principalmente para o Sudeste, um grande fluxo de mao-

de-obra. 
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A nivel nacional. as transformacoes foram alguns dos condicionantes que tiveram 

reflexo na regiao. sobretudo na conducao de seu desenvolvimento socioeconomics 

dentre as quais se destacam: a mudanca do eixo economico. que antes se centrava no 

Nordeste. e passa a se concentrar no eixo Rio-Sao Paulo: o advento do processo de 

expansao urbano-industrial, onde se observou uma saida muito grande de migrantes 

nordestinos em direcao ao polos economicos localizados no Centro-Sul brasileiro; enfim. 

um outro elemento a se destacar e que a economia nordestina atravessa uma seria 

interna, decorrente da falta de medidas que impulsionassem economicamente a da regiao. 

Observou-se que uma parcela consideravel da populacao rural nordestina migrou 

para outras areas provocando, na regiao, uma perda muito grande de sua populacao 

natural. Os fluxos de migrantes nordestinos em direcao a outras regioes. como o 

Sudeste. fizeram com que o Nordeste se destacasse com sua "participacao" na 

redistribuicao espacial da populacao. Para ( V A L I M , 1997:13) ".. O fenomeno das 

migracoes nordestinas nao significa apenas uma transferencia de populacao de uma 

regiao para outra. mas expressfio do exodo rural no Nordeste". 

Os nordestinos que migraram em direcao ao Sudeste ou para outras areas, 

fizeram-no em conseqiiencia de problemas economicos, agravados pelas secas periodicas 

na regiao. fazendo com que o Nordeste amargasse baixos indices de crescimento 

vegetativo e fosse historicamente area de expulsao de sua populacao natural. 

(SAMPAIO & ROCHA, 1989:11) 

No desenvolvimento de atividades primario-exportadoras. o Nordeste teve 

grande participacao, principalmente atraves da expansao acucareira, uma vez que o 

acucar aqui produzido foi a principal fonte de riqueza da regiao. alem de ser 

comercializado nos mercados nacional e internacional. cuja dinamica estava voltada 

principalmente para mercado externo. o maior absorvedor deste produto. sendo montada 

toda uma infra-estrutura para que a producao acucareira se destinasse a esse mercado. 

A expansao acucareira possibilitou a penetracao da pecuaria para o interior, a 

pecuaria alem das culturas de subsistencia, foi uma atividade complementar as principais 

culturas da regiao. como o acucar. Quando a cultura do acucar produzido no Nordeste 

brasileiro. baseada historicamente no grande latifundio. passou a perder sua hegemonia 
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frente aos mercados nacional e internacional. em funcao do cafe, o Nordeste passou nor 

diversas transformacoes internas. cuja a enfase passou a ser dada ao algodao e a pecuaria 

estas. tambem. sob o controle do latifundio. 

Segundo (OLIVEIRA. 1993:35) : "(...)o Nordeste acucareiro era deslocado pela 

competicao inter-imperialista. que centrava sua disputa agora na apropriacao e no 

controle da producao do acucar no Caribe", fazendo com que outro ciclo economico 

passasse a predominar no Brasil impondo-se, deste modo, uma nova dinamica na 

economia brasileira. 

Observa-se que os ciclos economicos que se desenvolveram no Brasil. no periodo 

em que o modelo primario-exportador dominava a economia brasileira. nao se 

articulavam, ou seja, em cada ciclo era empreendida uma dinamica propria, cuja 

orientacao nao se voltava apenas para o mercado nacional mas principalmente. para o 

mercado internacional; conclui-se entao que. durante esta fase. a economia brasileira se 

concentrava em regioes isoladas; como conseqiiencia deste processo. 

(MARTINE, 1989:8) afirma que: "(...) nao havia uma integracao nacional mas, sim. uma 

desarticulacao inter-regional, produzindo seus efeitos sobre a distribuicao da populacao 

que ate meados do presente seculo estava orientada de acordo com esses ciclos." 

A partir do desenvolvimento da cultura do cafe como principal produto 

exportador neste periodo. a economia brasileira assume novo vies, cujas mudancas se 

encontram relacionadas a propria dinamica e as novas condicoes estabelecidas pelo 

capitalismo na Europa. Entre as principais transformacoes verificadas neste periodo e 

que repercutiram na economia brasileira, destacam-se inicialmente, mudancas nas 

relacoes de producao no campo. a introducao do trabalho assalariado e a pequena 

propriedade camponesa. 

Outro elemento importante foi a criacao da lei de terras devolutas. de 1850. que 

trouxe mudancas nao apenas a nivel de politica de terras mas. sobretudo. no 

desencadeamento dos fluxos migratorios, que se verificariam mais adiante. A lei veio, 

tambem redefinir a politica de terras adotadas no Brasil. sob o comando do capital 

europeu, ou seja, com ela a aquisicao de terras passa a ser efetuada atraves do mercado 

de terras. Esta lei transformava as terras devolutas em monopolio do Estado, que era zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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representado pelos grandes fazendeiros; com a implantacao deste dispositive os 

camponeses foram obrigados a trabalhar nas grandes fazendas. o que Ihes dificultou o 

acesso a terra. (MARTINS. 1981). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) exigir altos preqos e a estrategia politica e neon nada 

para dificultar aos trabalhadores, posseiros, meeiros c. 

sobretudo. imigrantes. acesso a propriedade e. desta 

forma, garantir aos grandes proprietaries de terra mdo-

de- obraabundante e barata". (PAN1NI, 1990 :4l). 

Desta forma, o acesso a terra so seria permitido aqueles que tivessem condicoes 

de adquiri-la. Essas medidas. alem de favorecer o interesse das oligarquias agrarias. 

aprofundaram o latifundismo no Brasil. uma vez que grande parcela da populacao, 

sobretudo a rural, foi impedida de acesso a terra, conforme afirma GRAZIANO DA 

SILVA (1978:30) : "f.Jcriava condicoes para que esse contingente estivesse disponivel 

para as necessidades do capital. E sob a egide da lei de terras, pots, que se processarao 

as transformacoes capitalist as no Brasil". 

No ambito desta cocjuntura, percebeu-se que as medidas anteriormente citadas 

atenderam a demanda da mao- de- obra de que carecia a cultura do cafe pois. com a 

falta de escravos. devido aos entraves externos e internos do fim do trafico. o governo 

adota. como principal medida. a politica de apoio a imigracao em substituicao a mao-de-

obra escrava. Esta atitude do governo atendia aos interesses das oligarquias 

Enquanto no governo eram empreendidas medidas que dessem sustentabilidade a 

imigracao no Brasil. no Norte do pais, particularmente no seio da Amazonia, um outro 

ciclo emergia: tratava-se, portanto, do ciclo empreendido pela cultura da borracha. A 

cultura da borracha atraiu sobretudo uma grande leva de nordestinos expulsos pelas 

secas que se abatiam no sertao: 

"(...) na formacao da oferta de trabalho para a 

exploracao da borracha, a grande seca de IS 771880 

desempenhou papel de destaque. A forca de trabalho 

engajada na producao de subsistencia e na pecuaria foi 

levada a abandonar suas atividades no sertao e 

agreste "(MOREIRA, 198^:407). 

Desta forma, alem das secas que assolaram a regiao e atraves da propaganda 

empreendida pelo governo. cuja politica formulada era a de que a regiao Norte era uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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area de franco enriquecimento. com a cultura da borracha. ocorreram levas de migrantes 

nordestinos, ja que a regiao Nordeste nao os favorecia. Estes migrantes abandonavam a 

regiao e se dirigiam ao Norte do pais, para tentar enriquecer. trabalhando na extracao e 

no cultivo da borracha. 

Enquanto o Sudeste do pais experimentava franco desenvolvimento. a regiao 

Norte, atraves do cultivo da borracha. atraia grandes levas de nordestinos que. devido as 

pessimas condicoes de sobrevivencia e em decorrencia da seca que assolava a regiao. a 

abandonavam. Analisando as condicoes da epoca como resultante da estiagem. a 

(SUDENE, 1981:19) afirma que a seca: "... foi aos poucos deixando rastros de 

destruicao. miseria e pobreza. e atingiu as principais provincias do Nordeste". 

Yerificou-se no Nordeste que a seca expulsou um grande contingente de 

migrantes. enquanto a cultura do cafe no Sudeste se expandia consistindo no 

sustentaculo economico da regiao e o principal pilar de seu desenvolvimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a cafeicultura for/on, com amplo apoio do Estado, 

uma infra-estrutura de suporte as atividades produtivas 

representadas por um complexo ferrovidrio, portuario, 

energetico, comercial e financeiro que. aliado a 

imigracao europeia, criou condicoes para posterior 

industrializagao, que consolidou as diferencas com o 

Nordeste. cuja tendencia em se consolidar como economia 

peri ferica eo Sudeste. (JATOBA, 1985:520). 

Entre os dispositivos utilizados pelo governo para utilizacao da mao-de-obra do 

imigrante europeu. destacam-se aqueles relacionados ao baixo custo do transporte 

internacional. e ao fato de que a migracao de nordestinos para as culturas de cafe nao 

estava de acordo com interesses dos grandes latifundiarios nordestinos. uma vez que 

estes necessitavam. em determinados periodos como os de secas de um exercito de 

reserva de mao-de-obra. 

Observa-se. desta forma que. por detras desses procedimentos. havia uma politica 

elaborada pelo governo em relacao a vinda dos imigrantes e que tinha aceitacao por 

parte das oligarquias cafeeiras no Sudeste (MO RE IRA, 1987.408-409).Estes foram, 

portanto. alguns dos fatores considerados fundamentals para que se pudesse entender 

por que ocorreu. nesse periodo. uma massiva utilizacao da mao-de-obra do imigrante 

europeu. em detrimento do migrante nordestino. 
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Por conseguinte. quando se analisam os movimentos migratorios ocorridos na 

sociedade brasileira, sobretudo nesta primeira fase na qual se reporta este estudo. 

percebe-se tao somente dois tipos de movimento migratorio que exercerao influencia 

sobre a dinamica economica, social, politica e populacional brasileira 

O primeiro movimento. de carater externo. e propiciado pelas imigracoes e o 

segundo. de carater interno, e ocasionado pelas migracdes inter-regionais. Ambos nao 

trouxeram reflexos apenas no que se refere a distribuicao da populacao. mas revelaram. 

sobretudo. que as migracoes "...sao simultaneamente causas e consequencias das 

transformacoes sociais e dos conflitos de classes que passam a ocorrer no interior de 

determinada sociedade".(GAREIS, 1992:20). 

Portanto. com base nesses movimentos. esta a propria dinamica exercida pelo 

capitalismo. acentuando as diferenciacoes regionais, contribuindo para o 

desenvolvimento economico de uma regiao. em detrimento do subdesenvolvimento de 

outra, 1 o que promoveu profundas alteracoes na distribuicao populacional. acelerando 

os fluxos migratorios inter-regionais que se processariam com maior intensidade. 

principalmente a partir de 1930, como sera visto adiante. 

Ate o inicio deste seculo. o modelo agrario-exportador da economia brasileira 

atendeu as necessidades nao apenas do capitalismo internacional mas. tambem. as 

proprias necessidades do mercado nacional. Para OLIVEIRA(1993) e JATOBA (1985) 

o Brasil era uma sociedade rural/primaria, constituida por ilhas regionais. cujo objetivo 

principal era o mercado externo, com base em economias primarias. sem articulacao 

entre si e com poucas areas urbanas. 

Neste periodo, a grande maioria da populacao brasileira estava centralizada na 

zona rural e as migracoes inter-regionais, eram relativamente crescentes. No entanto. o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'No decurso do d e s e n v o l v i m e n t o economico b r a s i l e i r o , i s t c se v e r i f i c o u 

p r i n c i p a l m e n t e a p a r t i r do momento em que o Nordeste f o i 

g r a d a t i v a m e n t e perdendo sua hegemonia e e v i d e n c i a em b e n e f i c i o do 

Sudeste. 0 Nordeste passou, d e s t a forma, a a b a s t e c e r com mao-de-obra e 

p r o d u t o s o Sudeste. Estas d i f e r e n c i a c o e s f o r am p a u l a t i n a m e n t e 

provocando o empobrecimento do Nordeste p e r m i t i n d o , assim a acentuacao 

do exodo r u r a l que marcadamente passou a o c o r r e r no B r a s i l 
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numero de migracoes externas era bem maior de modo que. ao se analisar as migracoes 

externas. ocorridas no Brasil verifica-se. neste periodo. verifica-se que. elas aumeniaram 

sensivelmente tornando-se predominantes. 

Tabela 1.1 - Imigracao Estrangeira: Brasil. Regiao Sudeste e Sul (1872 - 1050) 

Censo (Ano) Brasil (hab.) Sudeste (hab.) Sul (hab.) Sudeste e Sul (%) 

1872 388.459 264.895 61.326 84,0 

1890 351.545 265.383 46.116 88.6 

1900 1.074.511 837.902 204.435 97.0 

1920 1.565.961 1.224.270 245.021 93.0 

1940 1.406.342 1.137.958 203.324 95.3 

1950 1.214.184 980.573 173.797 94.1 

Fonte: Nucleo de Estudos Populacionais (1995) 

Conforme se verifica-se na TAB. 1.1. ate as primeiras decadas deste seculo eram 

as imigracoes que se constituiam nos elementos condicionantes dos deslocamentos a 

serem verificados no pais. A partir da decada de 30, um novo movimento passou a 

delinear a mobilidade populacional. decorrente nao apenas das migracoes internas mas. 

principalmente. das mudancas ocorridas na economia internacional. que repercutiram de 

maneira decisiva sobre a economia nacional e modificaram paulatinamente o rumo e o 

perfil das migracoes inter-regionais no pais. Tais mudancas se deram mediante uma 

conjuntura externa desfavoravel, que se foi delineando principalmente em fins da decada 

de 20. a partir da queda da Bolsa de Valores. nos Estados Unidos. Os retlexos desta 

crise foram sentidos principalmente sobre o principal produto de exportacao da 

economia brasileira. o cafe 

No periodo que antecedeu a crise. a producao de cafe no Brasil atingiu grandes 

escalas. chegando a patamares nunca antes verificados ocorrendo. assim, uma 

superproducao do produto. A sua demanda estava em crise e o excesso de oferta veio a 

se agravar a partir de 1929. 
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"(...j criandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA serias dificuldades para toda a economia 

brasileira. dado que praticamente lodas as outras 

atividades dentro do pais dependiam, direta on 

indiretamente. do desempenho do setor exportador 

cafeeiro"(GREMAUD, 1996:175). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta crise da economia cafeeira, que teve seu apice no inicio dos anos 30, expos 

a fragilidade do modelo economico adotado no Brasil. tendo por base o setor primario-

exportador. Esses fatores conjugados foram deteriorando o modelo agrario-exportador. 

resultando na adocao de um novo modelo economico. A industrializacao passa a ser 

prioridade na economia brasileira e a politica economica foi empreendida em torno desta 

prioridade, passando-se a efetivar o uso do modelo de substituicao de importacao. 

No decurso da transicao do modelo agrario-exportador para o modelo centrado 

na substituicao de importacoes, foi necessario empreender algumas reformas. dentre as 

quais se destacam: a necessidade de divisas, para dar continuidade a importacao dos 

principais produtos manufaturados, e o estimulo ao processo de industrializacao que ja 

vinha dando seus primeiros passos. mas que nao consistia. ainda, na principal meta a ser 

adotada no pais, ja que a economia brasileira girava em torno de exportacao de produtos 

primarios. como o cafe. 

Como o Sudeste do pais ja se encontrava em pleno desenvolvimento economico. 

dada a concentracao de investimentos na regiao, ela passou a ser o foco de atracao e 

centralizacao dos recursos viabilizados pelo Estado. estimulando o processo de 

industrializacao. A cafeicultura criou as bases para a acumulacao e expansao industrial, 

mas esta so se foi consolidando a partir da crise do cafe, decorrente da recessao 

internacional mas. para o PIMES (1984) os efeitos manifestados pela politica economica. 

a partir de 30, tiveram grande influencia sobre o desenvolvimento industrial brasileiro. 

mas se deve salientar que os interesses e os instrumentos utilizados para viabiliza-lo. 

estavam intrinsecamente relacionados aos interesses dos cafeicultores. 

Quando se analisa a participacao do governo no desenvolvimento industrial logo 

se percebe que a industrializacao ganhara maior tonica a partir da elaboracao do Piano 

de Metas. em meados dos anos 50, periodo em que as politicas empreendidas pelo 

governo se instrumentalizaram em torno da expansao industrial brasileira. 
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Por conseguinte, as regioes brasileiras que antes de 30 eram desarticuladas entre 

si. como se formassem "ilhas" isoladas. passaram a se inter-relacionar ocorrendo. deste 

modo. uma nova divisao regional do trabalho, a partir da unificacao nacional dos 

mercados. redefinindo. assim. o perfil politico, economico e social brasileiro M A R T I N E 

(1989) e OLIVEIRA (1993). 

Neste processo de integracao, e ao mesmo tempo em que se articularam as 

regioes brasileiras. produziu-se um outro tipo de efeito, isto e, provocou-se a 

desestruturacao daquelas regioes que antes eram economicamente estruturadas, como o 

Nordeste, em funcao daquela que passou a emergir como principal foco atrativo de 

investimento. a regiao Sudeste. atraves do capital industrial. Ocorre. nesta fase, uma 

fluencia para esta regiao. de grande contingente de migrantes. sobretudo migrantes 

oriundos do Nordeste, iniciando um processo inverso ao que ocorreu antes de 30. 

acelerando-se os fluxos migratorios inter-regionais e diminuindo-se as migracoes 

externas paulatinamente. 

Com o fim do modelo primario-exportador, ocorre tambem o fim da hegemonia 

exercida pelas oligarquias rurais. e ha um redirecionamento do poder politico: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)cow o advenio do periodo industrial. o setor agrario, 

paulatinamente, subordina-se ao projeto de 

industrializacao do pais. Logo a oligarquia rural, 

formada sobretudo pel os fazendeiros do Nordeste e 

cafeicultores de Sao Paulo, passa a conviver com uma 

elite em franca ascendencia a burguesta'YPANINI, 

1990:54). 

E, portanto, esta burguesia industrial que passa a dominar a cena politica e 

economica do pais, e e a concentracao dos investimentos internalizados no Centro-Sul 

do pais, fazendo deste o maior polo urbano-industrial brasileiro. que vai gradativamente 

modificando o cenario regional brasileiro. acentuando sobremaneira as desigualdades. a 

nivel regional. 

O Nordeste. que ja vinha sofrendo com as mudancas que se estavam processando 

no contexto economico nacional. passa. com o desenvolvimento urbano-industrial a ser 

afetado por estas mudancas. e, a nivel nacional, ele vai perdendo paulatinamente a 
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posicao de importancia. em funcao do Centro-Sul". Ao analisar este processo de 

diferenciacao entre as duas regioes. verifica-se que: "(•••) as disparidades sao. 

concretamente, o sinal do movimento diferencial de acumulacao nas relacoes entre os 

'Nordestes' e o Centro-Sul". (OLIVEERA, 1993:76).Com isto. o desenvolvimento da 

regiao passa a ser definido em funcao do Sudeste, fazendo com que a economia 

nordestina recorresse, , em todos os setores, a um intenso processo de transformacao. 

em que produtos como o acucar, principal cultura da regiao,bem como o algodao e a 

pecuaria e policulturas perdessem posicao de destaque, passando a economia nordestina 

a ser conduzida em funcao da expansao acucareira e da pecuaria e policulturas. 

Este processo, que culmina com a perda da importancia economica do Nordeste 

em funcao da hegemonia urbano-industrial do Centro-Sul brasileiro que estava se 

processando e que tinha em Sao Paulo seu principal aporte, passa a ter repercussoes 

sobre os deslocamentos via migracoes. de forma que estas passaram a ocorrer em grande 

escala: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...Jimportantes movimentos migratorios nao so no 

sentido rural-urbano mas tambem intra-rurais. O 

movimento migratorio mais importante dense na direcao 

do Nordeste e Minas Gerais para o Centro-Sul. 

particularmente Sao Paulo e Parana "(SOR.J, 1980:17). 

Contudo, os fluxos migratorios vao-se modificando quando ha o esgotamento do 

modelo baseado na monocultura e exportacao. A industrializacao. que ja vinha dando os 

primeiros passos no seculo passado. potencializa-se como principal objetivo a ser 

desenvolvido. tendo a frente o forte apoio e o incentivo dado pelo Estado. Ocorre que, 

diante desta nova realidade experimentada pela economia brasileira, as migracoes inter-

regionais se intensificam. tomando novos rumos e novas configuracoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 - Migracoes Inter-regionais: Novos rumos e determinacoes 

Com os novos rumos tornados pela economia brasileira a partir de 30. os fluxos 

migratorios inter-regionais se revestem de diferentes caracteristicas. dinamizando-se e se 

diversificando da forma como eles vinham se processando no periodo anterior a 30. E, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Centro-Sul colocado a q u i como area geoeconomica 



portanto. no pos-30, a partir da derrocada da producao cafeeira e da transicao para um 

novo modelo economico. que as migracoes passam a se desenvolver sob duas formas 

distintas. Assim. no momento em que a economia primario-exportadora da sinais de 

exaustao. e a cultura do cafe, seu principal sustentaculo, entra em crise, os fluxos 

migratorios tenderam a crescer e se disseminar por todo o pais. Deste modo. verificou-

se que uma parte dos trabalhadores que estavam concentrados no campo. migrou rumo 

as novas fronteiras agricolas que se estavam abrindo perto dos centros dinamicos da 

economia brasileira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a expansao da fronteira agricola tern servido de 

contraponto para a concentracao populacional nas 

cidades. Ao ocupar novos espacos e integrd-los a 

economia nacional, a fronteira atraia nao somente as 

migracdes com destino rural mas, tambem, proporcionava 

o surgtmento de cidades de apoio, algumas das quais 

tiveram um crescimento extremamente aceferado" 

(MARTINE, 1995:84). 

Conforme o exposto, foram essas fronteiras, proximas as areas de expulsao, que 

absorveram um grande contingente de mao-de-obra migrante, uma vez que elas tambem 

serviram para interiorizar os espacos considerados vazios'; no entanto. outra parte de 

trabalhadores rurais que sairam do campo, dirigiu-se as cidades, atraidas principalmente 

pelas possibilidades de emprego no processo produtivo urbano-industrial. A partir de 30, 

a economia brasileira sofre mudancas com a introducao de um novo modelo economico. 

cujo pilar basico estava centralizado no processo urbano-industrial. (BARRETO & 

BRAND AO, 1985) 

Estabelece-se, por outro lado, "um novo pacto social", sob a egide do Estado 

centralizador e empreendedor no campo economico. Como resultado deste processo de 

desenvolvimento urbano-industrial, passam a ocorrer fluxos migratorios na direcao 

campo-cidade. que se ampliaram nas decadas seguintes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Conforme v e r i f i c o u - s e , e s t a s areas de f r o n t e i r a a g r i c o l a c o n s t i t u i r a m -

se em p o l o s de a t r a c a o para essa mao-de-obra m i g r a n t e , s a i d a do campo, 

p r i n c i p a l m e n t e das c u l t u r a s de c a f e . 
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E necessario ressaltar que. antes de 30. ja se constatavam. no Brasil. o 

desenvolvimento das atividades industrials, embora estivessem voltadas principalmente 

para o autoconsumo. Foi a partir de 30, com o estimulo do Estado a industrializacao 

que esta se firmou como projeto desenvolvimentista a ser adotado pelo Estado com base 

no novo modelo economico brasileiro. Observou-se que os fluxos migratorios rural-

urbano e rural-rural, que surgiram neste periodo, foram resultado deste processo de 

desenvolvimento que se estava desencadeando no Brasil. 

Neste panorama de mudancas na conjuntura economica e social brasileira, a 

urbanizacao e a industrializacao se expandem sobretudo no Centro-Sul. O eixo Rio-

Sao Paulo e polo dinamico da economia brasileira. local de concentracao de 

investimento. 0 perfil do campo foi sendo, entao, paulatinamente alterado em variados 

aspectos, alguns do quais relacionados a reducao na disponibilidade de terras, ja que o 

latifundismo permaneceu concentrado, o que fez com que as migracoes campo-cidade 

atuassem no sentido de liberar esta mao-de-obra excedente em direcao as outras areas. 

O crescimento das cidades e o volume de emprego que se desencadeou nesta 

fase. atraiam um grande contingente de mao-de-obra saida do campo. Isto estimulou as 

migracoes provocando crescimento demografico das cidades que ate entao apresentavam 

ritmo lento de crescimento vegetative uma vez que grande parte da populacao estava 

concentrada no campo. Foi, portanto, a conjugacao destes elementos que suscitou os 

fluxos migratorios neste periodo. principalmente a partir da decada de 40. conforme 

mostra a TAB. 1.2. 

A TAB. 1.2 mostra que, a partir da decada de 40, periodo de expansao urbano-

industrial e tambem fase final da segunda guerra mundial (1945). as migracoes no Brasil 

foram muito intensas. Pode-se observar na TAB. 1.2 que entre as regioes de destino dos 

migrantes. o Sudeste se destacou como aquela que mais absorveu mao-de-obra. uma vez 

que para esta regiao dirigiram-se grande fluxos migratorios oriundos de outras regioes 

brasileiras. principalmente do Nordeste. 
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Tabela 1.2- Brasil - Fluxos migratorios inter-regionais. segundo regioes de procedencia e 

destino (1940) 

Regiao 

de 

Regioes de destino 

Oriaem Norte Nordeste 
Sudeste Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACentro-( )este Emigrantes % 

Norte 
17.226 22.448 929 4.648 45.251 

Nordeste 115.011 479.002 13.214 103.047 710.274 559 

Sul 2.150 50.955 175.168 95.505 323.778 227 

Sudeste 427 2.236 80.391 10.005 93.059 88 

Cemro-Oeste 4.469 2.436 23.560 8.956 39.421 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-< - i  

Fonte: Sampaio & Rocha. 1989. 

Observa-se entretanto que, entre as regioes de origem, o Nordeste se destacou 

entre as demais por expulsar, via migracoes. um significativo contingente de sua 

populacao. Tais deslocamentos ja vinham se processando em periodos anteriores. mas 

foi a partir da decada de 40 que eles se intensificaram. ganhando evidencia na cena 

economica e social brasileira. 

O aumento significativo das migracoes. a partir da decada em estudo. deve-se 

principalmente a fatores de natureza externa e interna. A conjuga<?ao destes fatores 

estimularam as migracoes inter-regionais no Brasil. podendo-se destacar inicialmente a 

supremacia economica do Sudeste sobre as demais regioes, o que provocou 

deslocamentos nao somente de mao-de-obra e de investimentos mas. sobretudo, gerando 

um desnivel entre as demais regioes. Estas diferenciacoes sao elementos que 

influenciaram os deslocamentos populacionais durante este periodo. 

O surgimento de novos grupos sociais como a burguesia industrial, na conducao 

dos interesses da politica adotada pelo governo, bem como o modelo por ele 

desenvolvido. foi um dos principais elementos de mudancas a serem verificados. Esta 

burguesia industrial, que vai ganhando destaque na politica brasileira foi, portanto. um 

dos vieses deste processo, uma vez que com os novos rumos tornados pelo Estado e pelo 

mercado nacional, ja integrado, os acontecimentos que se delinearam foram no sentido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de procurar integrar o proletariado industrial no ambito deste novo sistema politico que 

tinha a frente a burguesia industrial SORJ (1980) 

Mesmo com a ascensao da burguesia. como forca politica emergente. as 

oligarquias rurais nao perderam sua importancia neste processo, mantendo sua 

participacao, verifica-se que: "...Elas mantiveram forte presence no Congresso Nacional. 

foram objetivo de politicas economicas especificas e. principalmente. tiveram 

resguardado, do ponto de vista legal, o absoluto controle da propriedade da terra". 

(MEDEIROS. 1989:17). 

Deste modo, quando a industrializacao vai se expandindo, o governo tern, alem 

do apoio das oligarquias rurais. a burguesia urbano-industrial como seu principal 

representante nesse periodo. O que ocorre e a formacao de uma alianca, ou pacto social 

que possa garantir os "direitos" de ambas as partes. De um lado, as oligarquias rurais 

procuram manter intacta a propriedade da terra, preservando o latifundio e, do outro, a 

burguesia industrial que. como classe emergente no setor urbano-industrial. procura 

assegurar os beneficios empreendidos pelo novo sistema politico. Desta forma, 

conservaram e mantiveram inviolaveis os interesses de ambas as classes, visto que o 

processo de industrializacao nao provocou a desestruturacao da estrutura fundiaria. 

Assim. a implantacao e expansao da industrializacao no Brasil se ocorreram de 

tal forma que nao provocaram modificacoes na estrutura agraria brasileira. mas foi 

observada uma conexao existente entre agricultura e industria, a primeira abastecendo a 

segunda de materia-prima. Deste modo, ocorreu uma crescente dependencia da 

agricultura com relacao a industria. Sendo o Estado. no bojo deste processo. o principal 

gestor e idealizador (CHALOUT. 1980). 

A associacao destes elementos contribuiu para que o trabalhador rural nao 

pudesse se fixar no campo, o que propiciou o exodo forcado desta camada da populacao 

brasileira. Conforme o CEM: "(...) este povo desenraizado segue o roteiro ditado pelo 

desenvolvimento do capitalismo. Constitui verdadeiro exercito de reserva seja para 

desbravar novas terras, seja para alimentar o crescente desenvolvimento da industria" 

(CEM, 1986:18). 
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Antes do processo de expansao urbano-industrial era no campo que se 

concentrava grande parte da populacao brasileira. As cidades nao apresentavam grande 

crescimento Apos o desenvolvimento urbano-industrial. as cidades passaram a 

concentrar pessoas oriundas do campo. via migracoes. Isto promoveu o crescimento das 

cidades e o aumento de sua populacao. Desse modo. quando a industrializacao vai se 

expandindo. o governo tern, alem do apoio das oligarquias rurais. a burguesia urbano-

industrial como sua principal representante. nesse periodo. 

No periodo entre 1950 e 1960. as migracoes internas no Brasil tiveram grande 

impulso, provocado, sobretudo, pela incidencia de varios fluxos migratorios: o primeiro 

saiu do Nordeste e de Minas Gerais para a fronteira agricola do Parana e do Centro-

Oeste. Nesta fase. o Parana sobressaiu-se como area de grande atracao. devido a 

prosperidade propiciada pela cultura do cafe. 

Um outro fluxo continuou a ocorrer em direcao ao Sudeste. principalmente no 

eixo Rio-Sao Paulo, area de atracao de migrantes. E importante ressaltar que. durante 

este periodo. tambem foram observadas correntes migratorias saidas do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina em direcao ao Mato Grosso do Sul e ao Parana. 

Outras correntes migratorias sairam da regiao Sudeste em direcao ao Sul. isto 

porque o Sudeste consistiu tanto em area de atracao como de expulsao de migrantes. As 

correntes migratorias verificadas nesta regiao direcionaram-se para o Parana, ja que a 

fronteira agricola nesta area era proxima ao eixo economico principal do pais. 

Um outro fluxo migratorio foi observado dentro da propria regiao Nordeste. 

onde muitos trabalhadores expulsos de seu local de origem, em consequencia tanto da 

concentracao da propriedade da terra, como da falta de condicoes de sobrevivencia em 

periodos de estiagem. dirigiram-se para a fronteira agricola do Maranhao. area de grande 

atracao de migrantes na regiao. Assim, as migracoes que ocorreram no Brasil. a partir 

destas decadas. nao se desencadearam apenas no sentido inter-regional, mas tambem no 

sentido intra-regional. 

No Nordeste. as migracoes intra-regionais culminaram em direcao a fronteira 

agricola do Maranhao e de regioes metropolitanas nordestinas. como Salvador. Recife 



Entretanto. e importante ressaltar que foi durante esta fase que se observou o 

crescimento das cidades de medio porte da propria regiao. 

Mesmo com o crescimento das cidades metropolitanas do Nordeste. conforme 

supracitado. e de um grande fluxo de migracoes inter-regionais. o Nordeste continuou a 

perder uma expressiva percentagem de sua populacao. deixando no computo geral da 

analise das correntes migratorias que ocorreram durante este periodo. um saldo negativo 

nos indices migratorios, conforme ilustram as TAB. 1.3 e 1.4 a seguir: 

Tabela 1.3 - Saldos migratorios totais intra e inter regionais do Nordeste (1950) 

Estados Populacao 

residente 

(hab.) 

Nao 

naturais 

presentes 

(hab.) 

Naturais 

ausentes 

(hab.) 

Saldo 

migratorio 

(hab.) 

Indice 

migratorio 

(hab.) 

Densidade 

demografica 

(hab/km2 

Maranhao 1.583.248 161.117 100.187 + 60.930 + 0,04 4.9 

Piaui 1.045.696 86.330 144.939 - 58.609 - 0.06 4,2 

Ceara 2.695.450 107.538 268.437 - 106.899 - 0.04 18,4 

R. G. Norte 967.921 77.288 103.661 - 26.373 - 0.03 18.3 

Paraiba 1.713.259 100.159 246.770 - 146.611 - 0.09 30,4 

Pernambuco 3.395.766 207.858 311.140 - 103.282 - 0.03 34.6 

Alagoas 1.093.137 66.675 207.219 - 140.544 - 0.13 39.5 

Sergipe 644.361 36.170 107.441 - 71.271 - 0.11 29,3 

Bahia 4.834.575 140.894 426.970 - 286.076 - 0.06 8.6 

Fonte: Sampaio & Rocha (1989) 
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Tabela 1.4 - Saldos migratorios inter e intra-regionais. segundo regioes de procedencia e 

destino (1960) 

Estados 

(hab.) 

Populacao 

residente 

(hab.) 

Nao 

naturais 

presentes 

(hab.) 

Naturais 

ausentes 

(hab.) 

Saldo 

migratorio 

(hab.) 

Indice 

migratorio 

Densidade 

demografica 

(hab/km2) 

Maranhao 2.469.447 450.387 166.391 + 283.996 + 0.11 7.6 

Piaui 1.242.136 101.196 313.675 -212.479 - 0.17 5.0 

Ceara 3.296.366 109.908 591.474 -481.566 - 0,14 22,3 

R G. Norte 1.145.502 73.511 201.359 - 127.848 - 0,11 21,6 

Paraiba 2.000.851 93.055 419.076 - 326.021 - 0.16 35.5 

Pernambuco 4.096.768 224.519 650.831 - 426.312 - 0.10 41.7 

Alagoas 1.258.107 96.930 316.483 - 219.553 - 0.17 45.5 

Sergipe 752.256 38.967 188.997 - 150.030 - 0.20 34.2 

Bahia 5.920.447 231.859 825.697 - 593.838 - 0.10 10.6 

Fonte: Sampaio & Rocha (1989). 

Entre os fatores que contribuiram para a incidencia destes saldos migratorios 

negativos na regiao estao as secas, que atingiram a regiao no inicio e fun da decada de 

50; o acelerado surto industrial do Sudeste, motivado, sobretudo, pela maior aplicacao 

de capitais e predominio dos grandes grupos economicos; a integracao de uma malha 

rodoviaria entre o Nordeste e Sudeste, que intensificou os fluxos, ja que facilitou os 

deslocamentos regionais de uma regiao para outra e viabilizou a comunicacao entre elas. 

Esta fase tambem e marcada pelo aparecimento de um outro tipo de migracoes: 

as migracoes temporarias ou sazonais. Devido a ausencia de condicoes que permitissem 

ao trabalhador rural obter o necessario a sua sobrevivencia e reproducao, estes migram 

de uma area rural para outra. empregando sua forca de trabalho nos periodos de safras 

agricolas. No Nordeste, este tipo de fluxo passou a ocorrer do agreste para a zona da 

mat a. 

A intensificacao da industrializacao nacional teve como pilar basico no seu 

primeiro momento o modelo de substituicao de importacoes, encontrando seu auge nas 
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decadas de 50 e 60. Entretanto. todas estas mudancas encontram-se calcadas na propria 

concepcao desenvolvimentista, na qual o Estado brasileiro foi o maior impulsionador 

deste processo e das transformacoes que foram sendo processadas. 

No decurso deste periodo, verifica-se no Nordeste um forte processo de 

esvaziamento no campo provocado. sobretudo, pelo exodo rural forcado. Por 

conseguinte, percebeu-se que nao foram apenas fatores naturais que propiciaram as 

correntes migratorias e provocaram e desestabilizacao da economia nordestina. Estas 

foram decorrentes de fatores de natureza economica, cultural e social, sobretudo pela 

estrutura fundiaria fortemente concentradora na regiao, que impediu a permanencia dos 

trabalhadores rurais em seu local de origem, forcando-os a migrar. 

Observa-se, na TAB. 1.5, que os dados apresentados neste periodo ilustram uma 

acentuada incidencia dos fluxos migratorios inter e intra-regionais. As migracoes nos 

anos 60 alcancaram patamar nunca antes registrado. O desenvolvimento industrial 

acelerou-se na decada de 50. Como conseqiiencia deste desenvolvimento, ocorreu 

grande liberacao de mao-de-obra, atraves das migracoes. 

Tabela 1.5 - Emigracao Nordestina por local de nascimento. segundo o destino para 

outros Estados do Nordeste e outras regioes do pais (1950/1960) 

Local dc 1950 1960 

Nascimento Intra Inter Total Intra Inter Total 

Maranhao 21.377 78.810 100.187 27.309 139.082 166.391 

Piaui 116.787 29.152 144.939 239.756 73.919 313.675 

Ceara 141.739 126.698 268.437 294.988 296.486 591.474 

R. G. Norte 61.087 42.574 103.661 77.390 123.969 201.359 

Paraiba 194.411 52.359 246.770 230.366 188.710 419.076 

Pernambuco 169.698 141.442 311.140 216.614 434.217 650.831 

Alagoas 106.333 100.886 207.219 89.406 227.077 316.483 

Sergipe 51.240 56.201 107.441 62.017 126.980 188.997 

Bahia 32.912 394.055 426.970 34.206 791.491 825.697 

Nordeste 895.587 1.021.177 1.916.764 1.272.052 2.401.931 3.673.983 

Fonte: Sampaio & Rocha. 1989. 
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De acordo com os dados da TAB. 1.5 as migracoes (intra e inter regionais). 

continuaram a crescer na regiao. As metropoles do Sudeste e Sul continuaram a atrair 

migrantes. A intensificacao destes fluxos deve-se nao apenas a problemas estruturais. 

mas. sobretudo. a perspectiva de que as cidades ampliassem o universo de oferta de 

trabalho. A questao da sobrevivencia e posta como principal fator a ser ressaltado pelo 

migrante. A cidade aparece no universo do migrante como uma saida para a solucao de 

seus problemas. mas o que se observou foi que as cidades nao conseguiam aproveitar 

parte desta mao-de-obra liberada do campo que e desqualificada. 

Assim, passou a ocorrer um intensivo processo de esvaziamento do campo, em 

detrimento do alto grau de concentracao urbana, verificando-se, deste modo, que: "... a 

mola que provoca a migracao interna e o desenvolvimento capitalista. E esse 

desenvolvimento capitalista em cada regiao se manifesta de forma especifica."(CEM, 

1986:36). 0 quadro apresentado pela economia brasileira durante este periodo foi de 

profundas mudancas. Estas mudancas foram resultantes da politica empreendida pelo 

governo, a partir da adocao do Piano de Metas. 

Com o Piano de Metas, muitas empresas estrangeiras. tendo a frente o apoio 

dado pelo Estado, sao instaladas no pais, e os esforcos gerados direcionam-se no sentido 

de acelerar a expansao industrial, sendo esta o principal aporte do piano de Metas e do 

modelo economico a ele relacionado. Assim. o Piano de Metas pode ser considerado 

como o apice do modelo de desenvolvimento adotado no pais(GREMAUD, 1995). 

Verifica-se que, com o Piano de Metas, intensificou-se a concentracao regional 

da economia no Sudeste. e acentuaram-se os desequilibrios regionais, as politicas 

empreendidas pelo Estado beneficiaram algumas regioes em detrimento de outras. e 

contribuiram para aumentar um dos grandes problemas no Brasil, as desigualdades 

regionais (CHALOUT, 1980:530), gerando descontentamentos entre as outras regioes 

brasileiras, sobretudo o Nordeste. Nesta fase, estavam ocorrendo conflitos sociais de 

varias dimensoes. Estes nao se verificaram apenas no Nordeste, mas eclodiram por todas 

as regioes brasileiras. Mediante os descontentamentos entre as outras regioes brasileiras, 

e face ao atraso economico de algumas regioes. como o Nordeste, foram criados 

organismos regionais e programas especiais a eles relacionados. 
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Com a abertura de novas estradas, principalmente a partir da criacao de Brasilia, 

e com a ampliacao dos meios de comunicacao. a comunicacao entre as regioes brasileiras 

foi facilitada. O Centro-Oeste passou a atrair um fluxo muito grande de migrantes 

oriundos de outras regioes, principalmente do Nordeste. 

O periodo entre as decadas de 50 e 60 e marcado nao apenas por transformacdes 

economicas de grandes amplitudes, mas tambem por uma serie de transformacdes 

sociais. Nesta fase. registram-se varios movimentos de luta pela terra e em prol da 

Reforma agraria. 

Estes movimentos, em sua grande maioria, procuram questionar a propriedade 

da terra, o latifundismo, e a propria politica empreendida pelo governo. E o Estado que 

vai criar e polarizar mecanismos que venham beneficiar a capitalizacao da grande 

propriedade e, deste modo, favorecer o setor de exportacdes brasileiro (CHALOUT, 

1980). 

No ambito deste processo em que na regiao Nordeste ocorrem os movimentos 

sociais no campo. sao questionados o subdesenvolvimento economico da regiao e sua 

respective falta de dinamismo frente ao Centro-Sul do Brasil. A estrutura fundiaria 

concentradora, torna-se um empecilho para o proprio desenvolvimento da regiao: alem 

de provocar a incidencia de fluxos migratorios acentua a eclosao por conflitos de terra. 

Deste modo, o governo passou a preocupar-se (por pressoes internas e externas) 

com a regiao e desenvolveu, desta forma, uma acao politica estatal para o 

desenvolvimento da regiao Nordeste , criando a partir dai a SUDENE. 

Outra atitude tomada pelo governo foi procurar. atraves de programas de 

colonizacao, deslocar e desarticular. das areas de tensoes grande contingente de 

trabalhadores rurais (MARTINS, 1981). Portanto, para o governo, atraves de 

transferencia de trabalhadores rurais para outras areas, sobretudo para areas de fronteira 

agricola, a "solucao" encontrada. e a mais viavel para conter a incidencia de tensoes no 

campo atraves da colonizacao, foi a tecnica de colonizar para nao reformar. 

Esse comportamento na mobilidade populacional brasileira, via migracoes, veio a 

intensificar-se, principalmente, em meados da decada de 60 e na decada de 70. quando 



ocorreram modificacdes no ritmo das migracoes. tanto na area rural como na 

urbana.Com relacao ao crescimento deste exodo rural, foram observadas. tanto no 

Nordeste. como nas areas de fronteira agricola no Parana.
4

mudancas no fluxo das 

correntes migratorias. fossem calcadas nos rumos que passam a ser tornados pela 

agricultura brasileira na epoca. 

Com a introducao de novas tecnologias. a partir do advento do processo de 

modernizacao na agricultura brasileira. foram lancadas bases para que a Revolucao 

Verde a introducao de insumos quimicos e de novas tecnicas agricolas fosse viabilizada 

em toda a sua extensao. CHALOUT (1980) afirma que esta modernizacao nao apenas 

beneficiou a concentracao fundiaria. mas estabeleceu alianca entre grandes proprietarios 

e o capital e desenvolveu as condicoes necessarias para que a agricultura brasileira se 

capitalizasse e fosse impulsionada tendo. deste modo. aumento de produtividade. 

O Nordeste enfrentou. assim. a exclusao promovida pelo processo de 

modernizacao agricola. uma vez que a maioria de seus produtores rurais. localizados 

principalmente em regiao semi-arida nao irrigavel. nao dispunha de tecnicas modernas 

para incrementar o processo produtivo. Por conseguinte, observa-se que esta 

modernizacao conservadora. parcial e excludente. foi acelerando a diversidade regional e 

impedindo que o trabalhador rural tivesse acesso a terra e ao trabalho. Quando o 

trabalhador nao encontra saida no assalariamento, encontra na migracao sua estrategia 

de sobrevivencia. uma vez que. expulso do campo. migra para as cidades proximas a 

zona rural ou para as grandes metropoles, dentro e fora do seu Estado de origem. 

Um outro fator observado entre as decadas de 60 e 70, foi o crescimento cada 

vez maior da sazonalidade da mao-de-obra. ou seja. a ocorrencia da migracao sazonal. 

que ja se vinha processando e que alcancou. neste periodo, incriveis patamares. 

provocados pela expansao capitalista no campo. Com as mudancas introduzidas na base 

tecnica, atraves do uso de implementos agricolas que intensificaram o uso da terra e 

melhoraram a produtividade, foi-se eliminando. gradativamente. a agricultura de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Este Estado que, em decada a n t e r i o r e s s e r v i u como area de a t r a c a o de 

mao-de-obra, em meados de 60 para 70 desponta como area de 

exp u l s a o 



subsistencia e se expulsando do campo o trabalhador rural, que passou a trabalhar como 

assalariado temporario. Como conseqiiencia ocorre zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)sua proletarizacao. rem a desruralizacdo, a 

utilizacao muito irregular de sua forga de trabalho, a 

necessidade de complemented' a renda migrando para 

outras areasfe ate outras regioes), a luta por melhores 

saldrios, quando a demanda por trabalho ere see". 

(CINTRA eta/., 1984:38). 

No bojo deste processo, o grande latifundio ou a grande empresa agricola, 

sobressaiu-se como maior beneficiaria, uma vez que boa parte dos trabalhadores rurais, 

como meeiros, rendeiros, posseiros e pequenos produtores, sofreu com o processo de 

expropriacao ocorrido no campo. Deste modo. esses trabalhadores encontram. como 

estrategia, dois caminhos: as migracoes e o assalariamento rural (temporario ou 

permanente). Aumentaram, desta forma, os fluxos migratorios rural-urbano, e a 

proletarizacao existentes no campo. 

SARMENTO (1984) ao analisar a questao dos deslocamentos populacionais no 

periodo de 1960-1970, percebeu que eles se aprofundaram. em conseqiiencia dos fatores 

acima expostos e do subdesenvolvimento economico de algumas regioes. em especial do 

Nordeste que, apesar de ser considerado, tradicionalmente, area de expulsao, o 

progresso tecnico ocorrido na agricultura e provocado pela modernizacao conservadora. 

nao impediu que mesmo o Sudeste, area por excelencia de atracao de migrantes. 

apresentasse algumas perdas relativas, na sua populacao natural. Por outro lado, a essa 

saida via migracao encontra respaldo na forma como o capitalismo se desenvolveu no 

campo, aprofundando a miseria na grande maioria da populacao e concentrando a 

riqueza nas maos de poucos. O significado do declinio da populacao rural, tanto no 

Nordeste como no Norte, Sul e ate no Sudeste. esta relacionado 

"(...)ao processo de transformacao da agricultura 

brasileira, com a introducao de mdquinas e ittsumos 

agricolas industrtalizados substitutndo grandes 

quantidades de mao-de-obra e refletindo os efeitos da 

introducao do capital e das relacoes de trabalho 

capitalista no campo que acabaram por provocar um 

processo de emigracao macica do campo para as 

cidades- (TASCHNER & BOGUS. 1986: 90). 
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Desta forma e com a implantacao de tecnicas modernas no campo. como 

equipamentos agricolas, o perfil da agricultura brasileira foi-se modificando. uma vez que 

o apoio dado pelo Estado. atraves de politicas agricolas. acentuou o processo de 

incorporacao de novas tecnologias, pelos grande produtores rurais. e isto fez com que 

fosse incrementada a mobilidade populacional via migracoes. A partir desta fase, o 

esvaziamento do campo esta relacionado a penetracao do capital no campo. o que 

intensificou a pobreza rural e provocou mudancas nas relacoes de trabalho, fazendo com 

que grande parte dos trabalhadores rurais continuasse se deslocando de uma area para 

outra, via migracoes. 

O diagnostico dado a agricultura brasileira nessas duas decadas (1960 e 1970) e de 

permanente mudanca. Essas mudancas ja vinham gradativamente ocorrendo na 

agricultura, mas se acentuaram a partir do processo de modernizacao agricola, a qual, 

por sua vez, intensificou o processo de urbanizacao. que ja vinha sofrendo alteracoes 

desde a decada de 30, quando foi iniciado o processo de industrializacao. Neste 

processo, muitos migrantes foram expulsos do campo. dirigindo-se para as cidades, em 

busca de melhores condicoes de trabalho e de vida. 

Para SARMENTO (1984) o comportamento das migracoes deixa evidente. no 

periodo. o agudo subdesenvolvimento da regiao. Com base nas tabelas expostas. 

observar-se que das regides de origem, o Nordeste apresentou o maior fluxo migratorio; 

no entanto, as regioes Sudeste, Centro-Oeste e Sul, foram as que mais receberam 

migrantes oriundos nao so do Nordeste, mas tambem de outras regioes. 

A migracao forcada afetou o crescimento de algumas regioes. como foi o caso do 

Nordeste. que teve perda acentuada de sua populacao natural, conforme mostram as 

TAB. 1.6 e 1.7. a seguir: 
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Tabela 1.6 Fluxos migratorios inter-regionais. segundo regioes de procedencia e destino 

(1960) 

Regioes de Regioes de Destino Emigrantes 

Origem Norte Nordeste Sudeste Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACentro-Oeste Inter % 

Norte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 18.781 57.928 3.361 7.788 87.858 o 

Nordeste 151.810 - 1.595.049 276.056 379.016 2.401.931 54 

Sudeste 5.217 110.413 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1.093.837 411.510 1.620.977 37 

Sul 1.508 8.773 181.491 - 19.982 211.754 5 

Centro-Oeste 13.694 6.431 71.750 7.719 - 99.594 2 

Emigrantes Inter 172.229 144.398 1.906.218 1.380.973 818.296 4.422.114 100 

Fonte: SUDENE - Censo Demografico do Brasil. 1960 

Tabela 1.7 - Fluxos migratorios inter-regionais. segundo regioes de procedencia e 

destino (1970) 

Regioes de REGIOES DE DESTINO Emigrantes 

Origem Norte Nordeste Sudeste Sul Ccntro-cstc Inter % 

Norte 0 24.818 82.745 4.425 13.793 125.781 2 

Nordeste 179.968 0 2.513.038 395.033 642.070 3.770.109 54 

Sudeste 18.356 163.281 0 1.448.507 847.367 2.477.511 36 

Sul 4.264 14.859 380.870 0 54.713 454.706 6 

Centro-Oeste 23.499 12.327 121.959 14.742 0 172.527 2 

Emigrantes Inter. 226.087 215.285 3.098.612 1.862.707 1.557.943 6.960.634 100 

Fonte: SUDENE - Censo demografico do Brasil. 1970 
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A emigracao de nordestinos para outras regioes brasileiras entre 1960 e 1970. foi 

bastante acelerada. em particular para o Rio de Janeiro. Sao Paulo. Para e Parana". Os 

indices apresentados na TAB. 1.6 e 1.7, no periodo. mostram que. entre os Estados de 

procedencia e de destino. os fluxos migratorios foram maiores no Maranhao. Ceara. 

Pernambuco e Bahia; enquanto nos Estados emissores se distinguem Piaui, Ceara. 

Pernambuco e Paraiba. 

De acordo com SAMPAIO & ROCHA (1989) esses fluxos se notabilizaram 

principalmente no Rio de Janeiro e Sao Paulo, centros dinamicos da economia brasileira. 

Percebe-se, portanto, que as migracoes internas no Brasil ao longo das decadas, ou 

melhor. ao longo de todo o seu processo. apresentaram-se como uma decorrencia do 

avanco e expansao do capitalismo no campo e na cidade e. tambem. como produto do 

proprio subdesenvolvimento economico de algumas regioes. como se verificou com o 

Nordeste, que tern sofrido perda liquida de sua populacao natural atraves dos tempos, de 

inicio com o declinio da cultura acucareira na regiao, em funcao da cafeicultura. bem 

como a partir da transicao do modelo agrario-exportador para o modelo com base no 

processo de substituicao de importacao, vindo a tomar novos rumos com a implantacao 

do processo de modernizacao no agro-brasileiro. 

A hegemonia economica do Centro-Sul sobre o Nordeste. elevou este ultimo a 

condicao de subdesenvolvido, ja que houve descompasso entre a forma como foram 

conduzidas as economias do Centro-Sul e Nordeste brasileiros. Assim, a concentracao 

da producao industrial no eixo Rio-Sao Paulo, o declinio de algumas das principals 

culturas no Nordeste e o flagelo subseqiiente das secas que assolaram a regiao 

nordestina. fizeram com que houvesse diferencial de crescimento demografico e 

economico entre o Centro-Sul e o Nordeste. 

O Centro-Sul. desenvolvido e que polarizava a economia brasileira. continuava a 

atrair mao-de-obra vinda de outras regioes, enquanto o Nordeste. subdesenvolvido por 

nao poder reter no campo grande parte dos trabalhadores rurais. expulsava-os. via 

correntes migratorias, para outras regioes brasileiras, Segundo (MOREIRA & zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Embora n e s t e p e r i o d o o Parana a p r e s e n t a s s e r e l a t i v a perda de sua 

populacao n a t u r a l , v i a migracoes, ainda se destacava e n t r e os Estados 

b r a s i l e i r o s que conseguiam a t r a i r m i g r a n t e s o r i u n d o s de o u t r o s e stados 
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MORE IRA. 1984:664) "(.. .) os fluxos migratorios internos em direcao do Centro-Sul. 

em grande parte oriundos do Nordeste, explicam o diferencial de crescimento entre as 

duas regioes". Com isto, o Nordeste teve, ao longo das decadas de 60 e 70. inumeras 

baixas. no que se refere a sua populacao natural, principalmente no que concerne a rural, 

mas registrou relativas altas na sua populacao urbana e relativo desenvolvimento 

industrial. Esse crescimento, responsavel pelo processo de urbanizacao das metropoles 

da regiao ou das cidades de medio e pequeno portes, verificou-se em funcao de que 

grande parte dos migrantes oriundos da zona rural dirigiu-se para as areas perifericas das 

grandes metropoles nordestinas, ou para as cidades proximas das areas rurais. 

Enquanto isso, os fluxos migratorios foram conseqiiencia das mudancas que 

ocorreram na agricultura e na industria. tanto no periodo de crise
6

 como no periodo do 

chamado "milagre brasileiro," entre 1967-1972, quando foi observado crescimento das 

grandes propriedades em detrimento das pequenas. A cerca (fechamento do campo) 

feita no campo para dar lugar a expansao da grande propriedade, foi paulatinamente 

desestruturando as pequenas propriedades e provocando a migracao rural-urbana. 

E importante ressaltar que a expansao agricola brasileira nao somente resultou 

em alteracdes na produtividade e relacdes de trabalho no campo mas. tambem, que estas 

alteracoes trouxeram. no seu bojo, a intensificacao das diferenciacoes sociais no campo. 

aumentando. deste modo, a miseria e a pobreza rural (SILVA, 1985 e LEONE. 1995). 

Por conseguinte, e mediante a intensificacao da miseria e pauperizacao do 

trabalhador rural, o que se observou como resultado deste processo foi que:"(...) o 

modelo de modernizacao capitalista da agricultura fez avancar o processo de 

proletarizacao e aumentar a utilizacao do trabalhador assalariado. ainda que preservando 

em muitas areas a pequena producao familiar"(SILVA, 1987:32).Assim, grande parte dos 

trabalhadores rurais que nao permaneceram no campo, foi forcada a se deslocar de sua 

area de origem, buscando novo destino. o que aumentou o niimero das migracoes 

sazonais ocorridas nessas duas decadas (1960-1970). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

''Esta c r i s e o c o r r e u e n t r e o i n i c i o e meados da decada de 60 
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Esses trabalhadores encontraram, nas migracoes sazonais ou temporarias. uma 

estrategia de sobrevivencia, face as dificuldades encontradas no campo. Outros se 

dirigiram para as cidades, tendo apenas sua forca de trabalho para vender, sendo que a 

maioria trabalhava na construcao civil ou em setores que nao exigiam uma mao-de-obra 

especializada. Deste modo, a cidade passou a ser vista como uma saida, ou seja, 

alternativa para seus problemas no local de origem, no entanto, segundo MENEZES: 

"(.. .) na cidade, o trabalhador esta completamente expropriado, sendo sua reproducao 

assegurada mediante a venda da forca de trabalho"(MENEZES, 1985:6). 

Na cidade, o migrante oriundo do campo enfrenta uma serie de problemas 

associados a deterioracao de sua condicao de vida e de moradia, e que poe em cheque 

sua propria sobrevivencia, porque, na cidade assim como no campo, a expansao do 

capitalismo provoca a deterioracao das condicdes de sobrevivencia deste trabalhador 

migrante, por causa do desemprego e do enfrentamento de diferentes situacdes. Para 

(CAMPOS, 1990:12): "(...) a cidade reflete a esperanca de compensar a decisao do 

deslocamento do campo para a cidade na busca de salario que garanta estabilidade e 

seguranca em seus trabalhos". 

Muitas vezes, a realidade se torna avessa a esperanca do migrante encontrar, na 

cidade. o meio necessario a sua sobrevivencia e de sua familia. Deste modo. ele continua 

a migrar de um local para outro. Os locais de destino podem, muitas vezes, ser locais de 

origem de outras correntes migratorias (MENEZES, 1985). 

Para CAMPOS(1990). esses deslocamentos constantes, em busca de melhores 

condicdes de vida, fazem com que ocorra um fluxo migratorio intenso entre a origem e 

o destino, ja que estes nao sao locais definitivos, mas apenas referenciais em relacao a 

migracao anterior. Assim, as migracoes internas no Brasil. no decurso dessas decadas, 

decorrentes de pressdes de origem estrutural e conjuntural provocaram, sobre a 

expansao e o desenvolvimento urbano, influencia de grande magnitude, e exerceram 

mudancas no perfil das cidades, atraves de um crescimento demografico 

desestruturado. 

No Nordeste, nas decadas em analise, as migracoes ocorreram tanto a nivel 

inter-regional como no sentido intra-regional. De acordo com M O U R A (1975:25) 
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TASCHNER & BOGUS (1986). essas migracoes. de natureza rural-rural e sobretudo 

rural-urbana, revelaram que os fluxos migratorios. principalmente os que ocorreram no 

sentido rural-urbano. aconteceram porque: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a concentragao da injra-estrutiira e de aiividades 

economicas e expeciativas reais ou supostas de 

oportwiidades de emprego sao todos fatores que devem, 

em maior ou menor gran, ortentar os fluxos de pessoas 

que anualmente deixam ou sao expelidas do 

demograficamente inflado set or rural nordestmo" 

(MOURA, 1975:25). 

Em meados da decada de 70, a agricultura brasileira teve seu comportamento 

alterado, em virtude de um conjunto de fatores externos e internos a ela relacionados e 

que exerceram forte influencia nao apenas no desempenho da agricultura nesta fase mas, 

tambem. no ritmo das correntes migratorias entre as regioes brasileiras e, mais 

especificamente, do Nordeste. 

A tendencia observada foi a intensificacao de transformacoes nas estruturas 

agraria e fundiaria e na conexao existente entre industria-agricultura-agroindustria. Estas 

modificacdes foram ampliadas sobretudo com a consolidacao do PROALCOOL
7

, que 

trouxe a expansao canavieira e a crise do algodao . 

Esses dois fatores produziram, no Nordeste, varios efeitos no campo, em especial 

sobre o trabalhador rural descapitalizado sendo este , portanto. o mais afetado. O 

primeiro, o Proalcool. propiciou a expulsao do campo de grande contingente de 

trabalhadores rurais, principalmente daquela camada originaria do semi-arido nordestino, 

e o segundo, juntamente com as secas prolongadas que se sucederam no final da decada 

de 70 ate meados da decada de 80, conduziu a desarticulacao da agricultura de 

subsistencia. que foi fortemente afetada. Portanto. a associacao desses fatores provocou 

a migracao em grandes proporcdes, tanto inter como intra-regional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O P r o a l c o o l r e p r e s e n t o u uma t e n t a t i v a para s a i r da c r i s e que se v i n h a 

se desencadeando na economia b r a s i l e i r a e que se e n c o n t r a c a l c a d a na 

p r o p r i a c r i s e do c a p i t a l i s m o a n i v e l n a c i o n a l e m u n d i a l 

:

E s t a c r i s e v i n h a se processando p a u l a t i n a m e n t e , mas e n c o n t r a r i a o seu 

p e r i o d o de auge na decada de 80, com a praga do b i c u d o , enure o u r r o s 

f a u o r e s 
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Salienta-se que. no ambito da conjuntura nacional. outros elementos 

concorreram. de maneira direta ou indireta para influenciar o comportamento 

apresentado pelos deslocamentos populacionais. entre os quais figuram as duas crises do 

petroleo a nivel mundial. que marcaram o inicio e o fim da decada de 70. 

A desaceleracao da economia e o fechamento das fronteiras agricolas no 

Amazonas e no Parana, que provocaram deslocamento macico de grande parcela de 

trabalhadores rurais de areas de tensoes para essas areas, nao serviram apenas para os 

projetos de colonizacao do governo mas, tambem. para os propositos do proprio capital: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) o capital nao neccssita de trabalhadores autonomos, 

do pequeno proprietdrio. ele necessita de forca de 

trabalho do trabalhador despossuido, do horn em sem 

terra, ao qua/ nao testa outra opcao sendo trabalharpara 

o latifundidrio, dono da terra''(SUVA,1983:28). 

O "fechamento" da fronteira conduz a desestruturacao da producao de 

subsistencia e acirra os conflitos de terra, agindo sobre os fluxos migratorios. uma vez 

que desorganiza tambem a conducao destes. De acordo com PATARRA (1983) na 

decada de 70 ocorreram. em grande magnitude, muitas correntes migratorias por todo o 

pais. Estes fluxos dirigiram-se no sentido do Centro-Oeste, e particularmente em direcao 

a Rondonia e Roraima no Norte do Brasil area que. na decada em questao. caracterizou-

se como receptora de migrante pelo grande volume de fluxo migratorio apresentado. 

Na decada de 70 os deslocamentos populacionais. em decorrencia do 

esgotamento economico produzido na economia brasileira. alcancaram altos indices, 

porem no computo geral da decada. algumas regioes brasileiras apresentaram saldo 

migratorio positivo. 0 Nordeste foi a regiao brasileira que mais apresentou saldos 

negativos em quase todos os seus Estados. exceto no Maranhao. conforme mostra a 

T A B 18 

Os indices apresentados na TAB. 1.8 mostram que a economia brasileira. em 

1970, passou por diversas transformacdes. tanto na estrutura social como econdmica. 

Essas transformacdes exerceram influencia direta sobre o comportamento das correntes 

migratorias no Nordeste. modificando a sua dinamica. 
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Tabela 1.8 Saldos migratorios intra e inter-regional comparados a populacao residente 

por estados do Nordeste (1970) 

Estados Populacao 

residente 

Nao 

naturais 

presentes 

Naturais 

ausentes 

Saldo 

migratorio 

Indice 

migratorio 

(%) 

Densidade 

demografica 

Hab./km2 

Maranhao 2.992.686 421.064 262.897 + 158.167 + 0.05 9,2 

Piaui 1.680.573 117.661 364.515 - 246.854 -0,15 6,7 

Ceara 4.361.603 145.306 711.088 - 565.782 -0,13 29,7 

R. G. Norte 1.550.244 91.676 286.652 - 194.976 -0,13 29,2 

Paraiba 2.382.617 113.331 622.291 - 508.960 -0,21 42,3 

Pernambuco 5.161.881 295.337 940.635 - 645.299 -0,12 52.5 

Alagoas 1.588.109 114.834 425.079 - 310.245 -0,20 57.4 

Sergipe 900.744 50.217 267.565 - 247.348 - 0,24 41,0 

Bahia 7.493.470 291.304 274.832 - 983.528 -0,13 13.4 

Fonte: Sampaio & Rocha, 1989 

Segundo B R U M (1982:113) as modificacdes verificadas sao decorrentes do 

proprio modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, modelo este que agravou as 

desigualdades sociais e regionais, atraves da concentracao da renda e do capital e da 

manutencao da estrutura agraria, existente no campo. A renda do trabalhador rural 

manteve-se em baixos niveis acentuando, assim, sua proletarizacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(..jAssociada a esse modelo, a pressao demografica 

exercida principalmente pelas migracoes contribuiu para 

acentuar as pressdes do lado da oferta de mao-de-obra, 

que se traduzem no subemprego e na alta rotatividade da 

forqade trabalho" (MENDONQA, 1990:29). 

As transformacdes na estrutura econdmica brasileira, que se vinham processando 

desde a decada de 70, agravaram-se na decada de 80, como conseqiiencia de uma 

conjuntura internacional desfavoravel, gerando crise interna de variadas dimensdes e 

exercendo pressdes sobre as politicas econdmicas e sociais que foram adotadas no Brasil, 

nesta fase: 
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"(...) o qual favorece a expansao e a consolidacdo de um 

sistema capita/is/a dependenle associado. baseado no 

tripe empresas eslatais e empresas privadas nacionais e 

estrangeiras. que propiciam a acumu/acao, concentracao 

e centrahzacdo do capital em poucos grupos" 

fCHALOUT, 1984-1985:62). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, o quadro apresentado e de desequilibrio e acirramento de problemas 

estruturais. como intensificacao das desigualdades sociais e regionais, que ja se vinham 

efetuando em decadas anteriores; alem destes fatores, outros tambem sao associados, 

como evolucao do desemprego, e secas prolongadas, que desestruturaram as pequenas 

producdes no Nordeste do pais; crescimento, em varias dimensdes, da pobreza absoluta 

no seus niveis urbano e rural, surtindo efeito sobre as correntes migratorias. 

Num clima de recessao econdmica e apesar de uma conjuntura internacional e 

nacional desfavoravel, em determinadas fases da decada de 80, a agricultura brasileira 

apresentou relativo crescimento em detrimento de outros setores (GOLDIN &. 

RESENDE. 1993) alem de flutuacoes no decurso dos anos 80, flutuacoes estas 

resultantes das politicas econdmicas (ajustamentos, estabilizacdes e pianos) adotadas 

neste periodo: 

"(...)osperiodos de estagnacao, de crescimento e de crise 

na agricultura brasileira durante os anos oitenta. 

mostram que a performance da agricultura brasileira foi 

muito afetada pelo ambiente economico geral, cujo trago 

mais notdvel consistiu na crescente instabilidade 

econdmica, institucional e politica"(BUAINAIN & 

REZENDE, 1995:24). 

Assim, mesmo na agricultura, mostrando bom desempenho em determinadas 

fases, com safras recordes, este comportamento nao foi de todo compativel com a 

rentabilidade apresentada a qual foi, em todo o seu curso durante a decada, bastante 

diferenciada no meio rural, como um todo, proporcionando, deste modo, o crescimento 

dos desequilibrios regionais no Brasil. 

Em relacao aos fluxos migratorios intra e inter-regionais observou-se, na epoca, 

que, a nivel nacional, esses fluxos continuaram a ocorrer, como decorrencia da crise 

econdmica da decada, que afetou o setor agricola e ocasionou a incidencia dos fluxos 

migratorios entre as regioes brasileiras. 

43 



Ressalta-se que, na dinamica das migracoes internas no Brasil. identificou-se uma 

retracao no comportamento dos fluxos migratorios; estes, por sua vez. se diferenciaram 

das decadas anteriores, quando as correntes migratorias ocorriam no Brasil em todas as 

direcoes, tanto no sentido intra como no inter-regional. 

A tendencia observada neste periodo foi uma retencao do migrante na area de 

origem, com diminuicao dos fluxos, ou mesmo um fenomeno bem mais recente. 

identificado pelos retornos dos migrantes para sua regiao de origem o que ocorreu nos 

fins da decada de 80 e no inicio da decada de 90.Um dos fatores que propiciaram esta 

retencao do migrante ou mesmo sua volta para a regiao de origem, ainda que ficando na 

periferia das metropoles ou cidades e nao voltando propriamente para o campo, foi o 

desempenho da economia brasileira na decada de 80 colaborando. deste modo. com a 

reducao nos fluxos migratorios. Esta reducao, que nao vinha ocorrendo em decadas 

anteriores, foi mais cristalina na decada de 80, quando os fatores acima expostos 

contribuiram para evitar a saida do migrante de seu local de origem para outras regioes. 

Isto apontou para um outro tipo de crescimento das correntes migratorias, as migracoes 

intra-regionais e migracoes de retorno (MARTINE & WONG, 1994) e fez com que, 

durante este periodo, as regioes mais densamente populosas, como o Sudeste e 

Nordeste, concentrassem em suas metropoles ou em cidades circunvizinhas um grande 

contingente populacional: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)0 Nordeste apesar de confer a me fade da populacao 

rural do pais, experimenfou uma mudanca significattva 

durante a decada de 80, quando teve, pela primeira vez, 

uma reducao absoluta em seu contingente residente em 

areas rurais. Por outro lado sua populacao urbana vent 

crescendo bem mais rapidamente "(MARTINE, 1995:72). 

Com isto, parte daquela populacao expulsa do campo passou a se concentrar nas 

cidades da propria regiao, provocando intenso processo de urbanizacao nessas cidades. 

Esta tendencia. observada na decada de 80, prolongou-se nos anos 90, quando a 

tendencia das migracoes internas e de se distribuiu em dois movimentos migratorios 

distintos, ou seja, um movimento em direcao a outras regioes, mas em menor numero e 

intensidade, e outro movimento (intra-regional) bem mais intenso. que se verifica na 

propria regiao de origem do migrante. 

44 



No ambito dessas mudancas, as migracoes internas no Brasil e as migracoes de 

retorno. tern apresentado relativo crescimento. ao fazer um balanco dos rumos tornados 

pela economia nacional nas duas ultimas decadas. 80 e 90. respectivamente. observa 

que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) o ambiente economico brasileiro sofreu grandes 

mudancas nos anos 90. Dentre as principals, desiacam-se 

interna e rdpida politica de abertura comercial, 

priorizando a integracdo competitiva, reformas 

profundas na acao do Estado e implementacdo de um 

programa de estabilizacao, que ja dura tres 

anos"(ARAUJO, 1998:24). 

No bojo deste processo, em que a economia brasileira tern passado por profundas 

modificacoes e evoluido dentro de uma nova perspective, a tendencia observada nas 

migracoes internas e que elas operam no sentido de uma nova dinamica. No Nordeste, o 

fendmeno da urbanizacao acelerada. associado a favelizacao sempre crescente. tanto dos 

grandes centros urbanos como nas cidades perifericas, tem-se apresentado, nas decadas 

de 80 e 90, como reflexo da crise ou da modernizacao parcial de sua economia 

(MARTINE, 1995). 

Desta forma, os elementos que tern contribuido e influenciado no novo fluxo 

populacional da regiao Nordeste contribuem, tambem. para acentuar as transformacoes 

que estao ocorrendo na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 - Determinantes das migracoes na Paraiba. 

Identificar-se-ao nesta secao, principals elementos que provocaram o surgimento 

das migracoes rural-urbana na Paraiba. a partir de meados da decada de 40, tendo como 

reflexo o processo de transformacao nacional que se estava processando. quando 

ocorreram mudancas conjunturais decorrentes do desenvolvimento urbano-industrial. 

Tal. processo teve inicio na decada de 30 e transformou o cenario urbano 

brasileiro, atraindo para os nucleos urbanos das grandes metropoles do Centro-Sul, 

principalmente Rio de Janeiro e Sao Paulo, um consideravel contingente populacional, 

oriundo sobretudo da regiao Nordeste. Forcados a migrar. movidos pela busca de 

melhores condicoes de vida e de trabalho, ja que em seu lugar de origem geralmente o 
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campo nao lhes dava condicoes de sobreviver, esses migrantes se dirigem para o Centro-

Sul, como area promissora e em processo evoluido de desenvolvimento 

No rastro das mudancas que estavam ocorrendo no contexto nacional. observou-

se que o resultado de tais modificacdes teve repercussao sobre a dinamica estadual e foi 

responsavel, alem dos fatores internos, pela incidencia de migracoes na Paraiba. 

E importante colocar que as diferencas estruturais entre as regioes e a nivel 

regional entre os Estados, sao elementos fortissimos que condicionam os fluxos 

migratorios. Na Paraiba, vai-se perceber um aumento significativo nos fluxos 

migratorios, principalmente nas migracoes rural-urbanas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na Paraiba, destacou-se, sob o mesmo aspecto toda a 

sub-area constituida pelas microrregioes do Piemonte da 

Borborema, Agro-pastoril do Baixo Paraiba e Brejo 

paraibano, localizada entre Jocio Pessoa e Campina 

Grande, as duas maiores cidades do Estado. Vale 

acrescentar cpie essas Ires microrregides chegaram mesmo 

a apresentar, em 1970, efetivos de populacao rural 

inferiores aos registrados dez anos antes" (MOURA, 

1975:47). 

A Paraiba. desde entao, tern experimentado multiplas alteracdes no seu quadro 

demografico, sendo considerada um dos principals estados nordestinos emissores de 

migrantes e que tern registrado, entre as decadas de 40 e 50, saldos negativos em seus 

dados migratorios, o que lhe propiciou. no curso de decadas, perdas substanciais em sua 

populacao natural. Verifica-se que o volume de migracoes ocorridas na Paraiba 

aumentou sensivelmente, sobretudo no periodo compreendido entre 1940-1960, 

conforme TAB. 1.9 e 1.10, a seguir. 
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Tabela 1.9 - Paraiba - Saldos migratorios totais intra e inter-regionais (1940-1970) 

Ano Populacao Saldo Indice Densidade 

presente migratorio migratorio demografica 

(1.000) (hab./km2) 

1940 1.422.282 - 54,55 -0,04 25,2 

1950 1.713.259 - 146,61 -0.09 30,4 

1960 2.000.851 - 326,02 -0,16 35,5 

1970 2.382.617 - 508,96 - 0,21 42.3 

Fonte: Sampaio & Rocha, 1989 

Tabela 1.10 - Paraiba - Emigracao Inter e intra-regionais no periodo (1940-1960) 

ANO INTRA (hab.) INTER (hab.) T O T A L (hab.) 

1940 131.762 26.97 158.739 

1950 194.411 52.35 246.770 

1960 230.366 188,710 419.076 

Fonte: Sampaio & Rocha, 1989 

Os deslocamentos populacionais na Paraiba contribuiram para a ocorrencia de 

relevantes mudancas na dinamica interna no Estado. porem, a questao migratoria nao 

esta relacionada apenas a mudancas na estrutura produtiva mas, tambem, aos 

prolongados periodos de seca que acometem o Estado, ja que este, em sua composicao 

geografica, tern grande parte de suas terras inseridas no semi-arido. O semi-arido 

paraibano, por apresentar ausencia de chuvas devido a instabilidade pluviometrica vem, 

durante decadas, em periodos de seca, comprometendo a producao agricola do Estado. 

atingindo principalmente o pequeno produtor descapitalizado sendo este. portanto. 

portanto o quadro apresentado. 

Verifica-se que as adversidades a fixacao do paraibano a terra, contribuiram para 

a sua expulsao do campo. A l i . nao tern sido o fenomeno climatico a causa unica a 

explicar tais adversidades, mas a falta de incentivos e de empenho do Estado consistem 
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no principal vetor, razao pela qual se procura entender, com base no proprio 

desempenho economico apresentado pela Paraiba, como a mobilidade populacional tern 

colaborado para alterar o perfil urbano e rural, assim como a estrutura produtiva e social. 

A Paraiba, a partir de 1940, vem decrescendo em relacao aos demais estados 

brasileiros registrando, desde entao, uma substancial diminuicao populacional no ambito 

da realidade nacional. Conforme mostra a TAB. 1.11. 

A reducao populacional no Estado, no contexto nacional, esta associada a 

propria incapacidade da estrutura produtiva estadual, em oferecer condicoes viaveis a 

grande parcela de trabalhadores rurais e, deste modo, colaborar com sua permanencia no 

campo mas, conforme se tern observado, a populacao rural paraibana, entre o periodo 

de 1940 e 1970, manteve-se inalterada, sempre superior a urbana. conforme a T A B 1.12. 

abaixo. 

Tabela 1.11 Evolucao da populacao do Brasil e da Paraiba em niimeros absolutos 1940-

1970 

ANOS BRASIL (hab.) PARAIBA (hab.) 

1940 41.236.3 1.422.3 

1950 51.944.4 1.713.2 

1960 70.992.3 1.991.1 

1970 94.508.6 2.374.1 

Fonte: IBGE - Varios censos 

Tabela 1.12 Comportamento populacional da Paraiba, segundo populacao urbana e rural 

1940-1970 (hab.) 

Populacao 1940 1950 1960 1970 

Total 1.422.282 1.713.259 2.018.023 2.382.617 

Urbana 311.402 4.456.716 708.051 1.002.156 

Rural 1.1 10.880 1.256.543 1.309.972 1.380.461 

Fonte: IBGE - Varios Censos 
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De acordo com os dados da tabela acima. os periodos de maior concentracao 

rural da Paraiba estao entre as decadas de 40 e 60. mesmo que ja se verifique. nesta 

epoca substancioso aumento da populacao urbana; na realidade. ja em meados dos anos 

50 notifica-se que a populacao urbana; na paraibana apresenta elevacao. mesmo que 

discretamente; por outro lado, quando se analisa a mobilidade populacional paraibana a 

partir deste periodo, verifica-se que, no decorrer de sua trajetoria, esta mobilidade tern 

empreendido significativas modificacoes na configuracao dos espacos agrario e urbano 

paraibano e os fluxos migratorios que se verificaram foram decorrentes do processo de 

acumulacao de capital e da forma como o capital realizou esta acumulacao. 

Na Paraiba. as migracoes podem ser notificadas em diferentes etapas. em que a 

primeira corresponde ao periodo que vai ate 30. quando os fluxos eram relativamente 

incipientes e as migracoes se estendiam as areas mais proximas do Estado. motivadas 

pelas estiagens que ali ocorriam, durante este periodo, observa-se o aparecimento de 

correntes migratorias saidas principalmente do Sertao em direcao ao Agreste. e tambem 

no sentido Agreste-Brejo paraibano. enquanto a segunda etapa corresponde ao periodo 

compreendido entre os anos 40 e 70, fase referente a mudancas de grande amplitude na 

economia nacional, e quando ha o revigoramento da malha urbana atraves da criacao de 

estradas que facilitam os deslocamentos de migrantes saidos da Paraiba para outras 

regioes brasileiras. o que implica no processo de modernizacao agricola que vai ocorrer. 

provocando o surgimento de modificacoes na conformacao da vida e trabalho no campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.5- Conclusao 

Ao longo de sua historia, o Brasil tern experimentado. de forma acentuada. as 

mudancas que ocorreram na estrutura e distribuicao espacial da populacao brasileira 

Estas mudancas sao, portanto. decorrentes da distribuicao desigual das atividades 

economicas que cada regiao experimentou e das especificidades que a expansao do 

capitalismo, tanto no campo como na cidade, fomentou. 

Desta forma, observou-se que as migracoes internas redesenharam o perfll 

socioeconomic© brasileiro. no sentido de que o surgimento desses fluxos migratorios se 

encontre calcado na propria estrutura regional desigual que se formou no Brasil. bem 
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como na distribuicao desigual da renda e dos recursos financeiros aplicados. de forma a 

modificar o curso da dinamica populacional que se processou no pais. 

Nesses termos, as migracoes internas. tanto no periodo onde o modelo agrario 

exportador foi hegemdnico quanto a partir de 30, com o advento do processo urbano-

industrial, evoluiram de forma acelerada, envolvendo grandes massas de elementos rural 

e urbano. 

Observou-se que, com a passagem da economia primario-exportadora para uma 

economia urbano-industrial, a cidade se transformou no grande centro de atracao do 

migrante, sobretudo no Centro-Sul brasileiro, onde a atividade industrial se processava. 

A tendencia verificada a partir deste periodo foi um aumento nas migracoes internas em 

detrimento das migracoes externas, uma vez que a atividade industrial provocou o 

deslocamento de grande contingente de mao-de-obra que migrou de outras regioes, 

principalmente do Nordeste, para ser absorvida ou nao neste novo centro dinamico da 

vida econdmica brasileira, que era a industria. 

As migracoes internas nas suas formas intra e inter-regionais, como consequencia 

do modelo de desenvolvimento adotado no pais, mostraram as faces deste modelo que 

procurou privilegiar, no seu decurso algumas regioes como o Sudeste, favorecendo aos 

conglomerados industrials e agro-industriais, deixando socialmente exclusa a margem 

deste processo, uma grande maioria de trabalhadores, sobretudo migrantes. Ocorreu um 

grande descompasso entre a nova dinamica apresentada na economia brasileira e as 

condicdes de vida e de trabalho da grande maioria de seus trabalhadores, sobretudo dos 

trabalhadores rurais. 

A Paraiba, no ambito deste contexto, foi um dos Estados nordestinos fortemente 

influenciados pelas mudancas na conjuntura nacional, pois alem dos problemas internos 

inerentes ao Estado, os problemas externos tambem influenciaram, de maneira 

acentuada; no curso da dinamica migratoria que passou a ocorrer, uma vez que ela 

esteve condicionada a uma serie de fatores, tanto de ordem econdmica como politica e 

social. 
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CAPITULO II 

2. IMPACTO DA MODERNIZAQAO AGRICOLA NO ESPAQO 

AGRARIO PARAIBANO: ANALISE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS 

2.1. Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente capitulo apresenta uma analise do processo de modernizacao agricola 

ocorrido na Paraiba. cujos impactos provocaram mudancas no espaco agrario paraibano 

e na conducao dos fluxos migratorios no Estado. 

Discutir-se-a, aqui, no capitulo como e de que forma as transformacdes 

verificadas no agro paraibano. a partir dos anos 70, serviram de pano de fundo para o 

aumento das migracoes no Estado; inicialmente, sera analisado o processo de 

modernizacao agricola empreendido a nivel de Brasil e Nordeste. observando-se as suas 

caracteristicas no ambito da realidade nacional e regional, e seus impactos sobre o setor 

agricola e como a Paraiba se inseriu neste processo. 

E necessario salientar que, se de um lado esta modernizacao foi responsavel pela 

introducao de novas tecnologias no campo. modificando as relacdes de trabalho e 

producao e gerando uma reorganizacao do espaco agrario atraves do uso de novas e 

modernas tecnicas, por outro lado ela tambem provocou o aumento das migracoes. uma 

vez que grande parte de pequenos produtores e variadas categorias de trabalhadores 

rurais nao foram absorvidas no processo produtivo, por nao disporem de condicdes para 

implementar mudancas em suas unidades de producao e, deste modo, acompanhar o 

ritmo de modernidade que passou a predominar no campo. 

2.2. Modernizacao Agricola: Uma Breve Abordagem 

O desenvolvimento do capitalismo no campo trouxe modificacoes para a 

agricultura. que se foram paulatinamente se adequando as novas condicdes impostas 

pelo capital obedecendo. assim, a uma nova logica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) a agricultura desenvolveu-se em duas direcdes: de 

um lado. a agricultura especificamente capitalista 

baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos: de 
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outro, a agricultura baseada na articulacao com as forma 

de producao ndo-capita/istas"(OLIl
r

EIRA, 1990:6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observa-se que as transformacdes na agricultura repercutiram tanto na base 

tecnica como nas relacdes de producao e de trabalho isto notabilizando-se tanto na 

forma de organizacao como na producao das atividades no campo. No processo 

economico brasileiro, a modernizacao da agricultura. em meados da decada de 60 e 

tomando dimensdes na decada de 70, com a constituicao dos complexos agro-industriais. 

acentuou a diferenciacao entre os produtores agricolas empresariais e os pequenos 

produtores, resultando em mudancas no interior das unidades de producao. Esta 

modernizacao traz, no seu bojo, mecanismos que possibilitaram ao capital expandir-se e 

cuja expansao passa a ser verificada desde a implantacao de um parque industrial 

extensivo. durante a decada de 50. atraves do qual se pretendia acelerar o processo de 

substituicao de importacdes. 

Deste modo. a agricultura passou a desempenhar importante papel na economia 

brasileira. uma vez que o modelo agricola adotado foi resultante de um processo de 

mudanca que ja vinha ocorrendo desde os anos 50. No ambito dessas modificacoes, a 

agricultura vai ser o foco catalisador de transformacdes, empreendidas no campo. A 

agricultura tera sua importancia a medida que: 

"(...) cumpre papel vital para as virtua/idades de 

expansao do sistema, seja fornecendo os contingentes de 

forga de trabalho, seja fornecendo os alimentos. No 

esquema ja descrito, ela tern uma contribuicdo importante 

na compatibilizacao do processo de acumulacao global da 

economia" (OLIVEIRA, 1982:25). 

Na esteira dessas mudancas. o Estado foi o elemento que contribuiu com todo 

este processo, pois ele foi fundamental para a introducao de modificacoes que vieram a 

se processar na agricultura. Na adocao do novo modelo agricola, o Estado passou a ser 

o principal gerenciador e impulsionador deste modelo, de modo que e ele que vai 

aglutinar essas mudancas. visto que sua interferencia viabilizara o processo de 

modernizacao empreendido. Segundo (AGUIAR, 1986:79), "a modernizacao, com 

efeito. nao pode se caracterizar como um processo dinamico auto-sustentado mas. ao 

contrario. como um processo induzido. Ela somente se torna possivel mediante a 

intcrvencao do Estado". 
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Portanto, foi atraves do Estado que este processo se tornou possivel, elaborou 

as politicas agricolas, fomentou a pesquisa cientifica e favoreceu incentivos, abrindo um 

leque de possibilidades para a implementacao de tal processo. A agricultura, por sua 

vez. passou a absorver os instrumentais modernizantes empreendidos pelo Estado. 

como maquinas, insumos e equipamentos agricolas, cuja finalidade era aumentar a 

produtividade do trabalho para obtencao de uma oferta maior de produtos. O que 

possibilitou a introducao de tais instrumentos modernizantes foi o credito rural 

subsidiado pelo Estado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) um instrumento de articulagao e convergencia entre 

os seguintes atores sociais: os proprietaries 

rurais burguesia agrdria, o grande capita/ com interesse 

na agricultura...os capitals de origem urbana 

preocupados com a ap/icacdo de capita/ produtivo na 

agricultura e com a especu/aqao de terras, os 

bancos"(MARTINE& GARCIA, 1987:22). 

Estes foram, portanto. os grander beneficiarios com o credito agricola 

introduzido na agricultura. O efeito concentrador da politica de credito rural favoreceu a 

integracao tecnica de capitals entre indiistria e agricultura gerando o complexo agro-

industrial. Mesmo com inovacoes na agricultura, o processo de modernizacao fez com 

que aumentassem as diversidades regionais. Algumas regioes como o Sul e Sudeste 

brasileiro. foram favorecidas e a tendencia observada foi a intensificacao do dinamismo 

agricola dessas areas. 

A modernizacao criou. portanto. carater excludente. intimamente relacionado 

com essas diversidades. uma vez que nem todas as regioes dispunham de um aparato 

tecnico que pudesse dinamizar a agricultura, como ocorreu no Centro-Sul. A 

modernizacao da agricultura teve carater conservador porque manteve intacta a 

propriedade da terra e a renda. que permaneceram concentradas nas maos de um grupo 

seleto de produtores agricolas, favorecendo os setores industrials e excluindo uma 

grande massa de pequenos produtores. Esta modernizacao da agricultura foi excludente 

e parcial. porque apenas parte dos estabelecimentos agricolas utilizou os recursos 

tecnologicos disponiveis. 

Verifica-se. entretanto. que o processo de modernizacao agricola nao atingiu 

todas as fases do ciclo produtivo dos principals produtos agricolas. ou seja. apenas 
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algumas culturas foram beneficiadas, em especial aquelas pertencentes aos grandes 

produtores, atingindo diretamente uma grande parcela de produtores familiares e demais 

categorias de trabalhadores no campo. Isto implicou na elevada sazonalidade do 

emprego agricola atraves do aumento das migracoes rural e urbana [(SILVA, 1987), 

( M A R T I N E & GARCIA, 1987)]. 

O processo de modernizacao agricola, alem de introduzir transformacoes na 

estrutura produtiva. modificou tambem as relacoes de trabalho. provocando o 

assalariamento do trabalhador rural que passa a dispor, como unica fonte de 

sobrevivencia. da sua forca de trabalho. A tendencia foi procurar emprego no campo. 

como trabalhador volante, ou seguir rumo a cidade, como migrante passando. deste 

modo. a compor o exercito de reserva de mao-de-obra expulsa do campo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O modo de producao capitalista exige, para sua 

manutencdo, a existencia de excedentes de trabalhadores, 

para viabilizacdo da exploracao da producao. A mao-de-

obra excedente existe no sentido de favorecer a 

reproducao do capital. Na realidade, a migracao consiste 

em um movimento 'necessdrio' ao desenvolvimento 

capitalista "(ROSSINI, 1986:578). 

Por conseguinte, o desenvolvimento e a expansao do capital no campo atuaram 

no sentido de tornar o pequeno produtor. ou trabalhador rural, dependente. Esta 

dependencia se verifica quando ele vai vender sua forca de trabalho para complementar a 

renda da familia. uma vez que o que produz e insuficiente para sua sobrevivencia. 

Observa-se que o capital, ao se expandir no campo, empreendeu uma nova 

dinamica. A modernizacao agricola. na esteira deste processo, cumpriu seu papel. 

articulando o desenvolvimento da agricultura dentro de um modelo capitalista. alterando 

as relacoes e a escala de producao no campo e criando uma diferenciacao entre o grande 

produtor agricola (empresario rural) e o pequeno produtor. 

Atraves da politica modernizante adotada pelo Estado, o grande produtor 

agricola foi um dos grandes beneficiarios. enquanto uma enorme parcela de pequenos 

produtores descapitalizados nao participou deste processo. O Nordeste foi uma das 

regioes brasileiras que enfrentaram a exclusao promovida pelo processo de 

modernizacao agricola pois. alem de enfrentar problemas como a falta de recursos de 
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grande maioria de produtores rurais, para incrementar o processo produtivo. enfrentou 

tambem grandes estiagens. 

Um outro fator que se deve destacar no Nordeste e que, alem da estrutura 

fundiaria ser altamente concentrada. decorrente do modo como se comportam as elites 

econdmicas resistentes as mudancas, a maioria dos pequenos produtores nordestinos, 

localizados em regiao semi-arida nao irrigavel mantem, em suas unidades produtivas. 

uma agricultura de subsistencia do tipo tradicional, em processo de estagnacao. 

Tudo isto contribuiu, durante os anos 70, para a intensificacao dos 

deslocamentos populacionais. via migracoes. Ao analisar a situacao econdmica 

nordestina. tendo como uma de suas conseqtiencias a adocao do modelo agricola 

modernizante em que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) O Nordeste se ve freiado em seu desenvolvimento em 

conseqiiencia do sistema de colonizacao, baseado na 

exploracao da terra sob forma de grandes propriedades e 

na politica de iticentivo, de estimulo a producao agricola 

para o mercado externo. Mesmo quando o mercado 

interno das regioes ricas passa a absorver esles produtos, 

as estruturas existentes continuam a fortalecer a 

permanencia do latifundio e da concentragdo da renda, 

em detrimento dos interesses do grosso da 

producao "(ANDRADE, 1984:34). 

Observa-se, no Nordeste, exclusao da maioria dos produtores rurais que, 

alijados do sistemas de credito subsidiado pelo governo, nao tiveram condicdes de 

empreender mudancas e elevar o nivel de produtividade. diferentemente do que ocorreu 

no Centro-Sul. onde muitas culturas, como o cafe, foram contempladas pelo uso 

massivo de linhas de credito. 

Diante do perfil delineado. quando se percebe uma clara discrepancia entre as 

condicdes apresentadas pelo Nordeste e o Centro-Sul, no quadro geral da realidade 

econdmica. o indice de desigualdades regionais foi elevado (AGUIAR, 1987:24). E 

necessario salientar que nao foram apenas as desigualdades regionais que se agravaram: 

sobretudo no Nordeste, as desigualdades sociais, decorrentes das prdprias diferenciacdes 

regionais. tambem se acentuaram de forma que: 
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"A desigualdade social se agravou de modo mais agiido 

no campo, no decorrer da decada de 70. Os grandes 

proprieidrios rurais que representam 1% da populacao 

rural mais rica, quase triplicaram sua participacao no 

total dos rendimentos da agropecudria"(BRUM, 

198:122). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ausencia de uma politica agricola e de uma politica agraria. que viessem a 

beneficiar os trabalhadores rurais. foram alguns dos elementos que agravaram as 

desigualdades. Muitos trabalhadores rurais nao dispunham de recursos financeiros e de 

tecnicas modernas, devido ao baixo nivel de producao. Esta baixa produtividade esta 

associada tambem a uma serie de fatores, entre os quais se destacam a subocupacao de 

mao-de-obra e a ma qualidade dos recursos naturais, principalmente em areas como o 

semi-arido nordestino, regiao avida de chuvas. 

Esses elementos influenciaram no aumento de fluxos migratorios. no sentido 

rural -urbano provocando, no campo. um intenso esvaziamento de trabalhadores rurais e. 

na cidade, um processo contrario, ou seja, um intenso fluxo populacional. O resultado 

deste processo foi um significativo aumento na taxa de desemprego na cidade, uma vez 

que muitos trabalhadores rurais, oriundos do campo, nao foram absorvidos no mercado 

de trabalho urbano. Quando se analisa o resultado da modernizacao no campo, verifica-

se que: 

"No campo. a modernizacao acentuou a proletarizacao e 

intensificou a concentracao fundiaria. Isto implicou numa 

reducao dos se tores camponeses e aumento significativo 

dos grupos assalariados tempordrios. As dificuldades de 

sobrevivencia do pequeno produtor autonomo tornaram-

se mais evidentes no momento em que ele necessitou se 

assalariar temporariamente para garantir a subsistencia 

dafamilia. "(MENDON^A, 1991:27). 

Com o intuito de desenvolver o setor agricola nordestino e implementar 

mudancas. sobretudo em relacao a problematica sofrida pelo pequeno produtor rural, 

foram criados. durante a decada de 70, pelo governo federal, programas de 

desenvolvimento para o Nordeste, os quais tinham. como principal proposta. contemplar 

a grande maioria dos pequenos produtores rurais, atraves de incentivos as unidades de 

producao, mas o que se verificou foi que a maioria desses programas ficou apenas nos 

objetivos tracados. enquanto na cotidianidade da vida dos pequenos produtores rurais. 
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carentes de recursos, os pianos tracados pelos programas especiais para o Nordeste. nao 

se concretizaram realmente, razao por que, para se entender melhor a realidade do que 

ocorreu com o pequeno produtor neste periodo, faz-se necessario se conhecer as 

diretrizes e objetivos de cada um dos programas e a forma como eles regularam os niveis 

de atividades agricolas. Entre os programas criados pelo governo federal para o 

Nordeste estao o PROTERRA, o POLONORDESTE. o PROJETO SERTANEJO. 

PROJETO NORDESTE e PROHIDRO 

O PROTERRA foi um dos primeiros programas; criado em 1971, tinha como 

objetivo apoiar o pequeno produtor desprovido de terras, atraves da compra ou da 

desapropriacao e. assim, empreender uma reestruturacao agraria na regiao. Atraves deste 

programa pretendia-se promover acoes modernizadoras com juros baixos e a longo 

prazo; entretanto. tais acoes nao foram efetivadas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) em bora seja encarado como instrumento por 

excelencia da reorganizaqdo fundiaria da regiao. nao 

pode ser visto somente como um programa desta natureza. 

pois esta\>a, desde o seu inicio, bastante comprometido 

com a modernizacao da agricultura. Alias, a grande 

questdo da a\>aliacdo do PROTERRA e justamente a de 

verificar em que medida se confirmou a sua orientaqdo, 

como um verdadeiro instrumento de reestruturacao 

fundiaria, mudando, portanto, a forma de crescimento da 

agricultura regional ou, pelo contrdrio, como um 

elemento de reforco e, consequentemente, de 

modernizaqao de uma organizaqdo da produqdo ja 

existente " (PIMES, 1984:145). 

Por este prisma, percebe-se o quanto ficaram aquem as reais diretrizes do 

PROTERRA pois, se de um lado os objetivos tracados tinham como intuito fazer uma 

reestruturacao fundiaria de modo a beneficiar camadas de pequenos produtores, o que 

ocorreu e que tais diretrizes nao se efetivaram ao longo da execucao deste programa. 

Para o PIMES. o ponto nevralgico da questao e a grande contradicao do PROTERRA e 

que suas acoes estavam bem distantes das propostas contidas nos objetivos delineados 

pelo programa. 

'A falencia do PROTERRA enquanto programa de 

redistribuiqdo de terras, chama mais a atenqao pelo fato 

de que a reforma agraria que se pretendia rea/izar tinha 

como objetivo a implantacdo de medias propriedades 
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capitalistas excluindo, portanto, uma reforma agraria 

amp/a e em massa"(PIMES, 1984:151). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O POLONORDESTE foi criado em 1974, no intuito de oferecer condicdes infra-

estruturais e crediticias. assistenciais e de pesquisa, com o objetivo de promover a 

modernizacao agropecuaria na regiao, sem politicas dirigidas a estrutura fundiaria, alem 

promover melhorias nas condicdes de vida e bem-estar da populacao rural nordestina. 

Nao havia, portanto, uma descricao especifica da categoria de produtor agricola, a ser 

beneficiado uma vez que, as metas se dirigiam aos agricultores em geral. Segundo consta 

no BNB: 

"O POLONORDESTE partiu do pressuposto de que a 

diversidade sub-regional, que ocorre no Nordeste, torna 

inadequados programas uniformes e padronizados para 

toda a Regiao, inviabi/izando, portanto, qualquer acao 

desenvolvimentista que a considere um todo homogeneo. 

Dai a opqao por selecionar areas que passaram ser 

denominadas 'areas integradas', nas quais seriam 

realizados esforgos concentrados visando a transformd-

las em polos de desenvolvimento rural, que teriam sens 

efeitos irradiados para as areas 

circunvizinhas "(BNB, 1985:21). 

Os propositos levados a cabo pelo programa nao foram de fato dinamicos, a 

ponto de beneficiar aquela grande maioria da populacao do Nordeste carente de recursos 

para empreender modificacoes em suas unidades produtivas. Como nao houve 

redistribuicao de terras, um grande numero de trabalhadores rurais, desprovidos de 

terras, ficou a margem deste programa, sem obterem os beneficios por ele estendidos. 

Na realidade, verificou-se que apenas uma minoria obteve os recursos estabelecidos pelo 

programa. 

"Sem politicas que procurem alterar a estrutura 

fundiaria, num contexto em que predomina a grande 

propriedade em geral, o Polonordeste tem-se 

transformado num mecanismo de fortalecimento dos 

medios e grandes produtores ja estabelecidos, ja que estes 

tern melhores condicdes para se apropriarem dos creditos 

oferecidos e se utilizarem da infra-estrutura" (SORJ, 

1980:104). 
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No decorrer da implantacao do POLONORDESTE, observou-se que as metas 

tracadas para o programa, com relacao ao pequeno produtor descapitalizado, nao foram 

executadas mas. ao contrario, o que se constatou foi o fortalecimento do grande 

produtor. considerado o grande beneficiario deste programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) pode-se apontar como um dos mais graves 

problemas de execucao do POLONORDESTE, a falta de 

articulacdo institucional. Tal ocorrencia provoca 

sensiveis dificuldades na execuqao de acoes voltadas para 

o publico-meta, uma vez que as instituicdes executoras 

nao estdo comprometidas com o objetivo do Programa e, 

Sim, apenas com a execucao da tare/a que Ihe foi 

atribuida "(BNB, 1985:125). 

O PROJETO SERTANEJO, criado em 1976, tinha como meta principal as 

pequenas unidades produtivas agropecuarias, sobretudo os pequenos e medios 

produtores localizados no semi-arido nordestino. Este projeto possibilitava que tais 

unidades pudessem resistir aos constantes periodos de estiagens que assolavam a regiao. 

Os principals suportes para viabilizar tal programa. foram: o credito rural e a 

assistencia tecnica, sendo o publico alvo os trabalhadores rurais sem-terras, assalariados 

rurais e pequenos produtores mas. como foi visto nos programas anteriores. o 

PROJETO SERTANEJO, ao inves de beneficiar os pequenos produtores. acentuou a 

concentracao fundiaria na regiao nas areas por ele abrangidas. 

O PROJETO NORDESTE, criado em 1985, abria uma nova fase para a questao 

rural nordestina. buscando novas formas de intervencao nas areas abrangidas por ele. Na 

esteira deste projeto, foram criados varios programas, dentre os quais o PAPP-

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor, que foi uma complementacao as diretrizes 

tracadas pelo PROJETO NORDESTE. Entre os objetivos tracados pelo PROJETO 

NORDESTE, pode-se citar: "Uma politica de desenvolvimento para o Nordeste. 

envolvendo fixacao de objetivos de carater microrregional, definindo estrategias para os 

espacos urbanos e rurais e para os diversos setores da atividade agropecuaria"' 

(SUDENE apud KOURI , 1997:55). 

E necessario ressaltar que. do ponto de vista da realizacao dos objetivos tracados 

por este projeto. principalmente em relacao as premissas delineadas pelo PAPP. pouco se 

procurou fazer em relacao ao pequeno produtor. Assim como os outros projetos e 
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programas implementados para a regiao Nordeste, em relacao as acoes executadas pelo 

PROJETO NORDESTE. estas tambem nao se efetivaram em sua totalidade: "As outras 

acoes do Projeto Nordeste nunca sairam do papel, demonstrando a total falta de 

prioridade para com as populacoes menos favorecidas do Nordeste e, portanto. 

extirpando os objetivos da economia do bem-estar destes Programas compensatorios" 

(KOURI,1997:55). 

Na realidade. o resultado combinado desses programas e que eles, diferentemente 

do que haviam proposto em suas metas, nao procuraram solucionar a problematica 

existente no campo, sobretudo em relacao aos trabalhadores rurais sem-terra, pequenos 

produtores e demais categorias de trabalhadores rurais, uma vez que nada foi feito no 

sentido de modificar a estrutura fundiaria mas. ao contrario, estimulou-se a diferenciacao 

existente no campo, reforcando o grau de dependencia, principalmente dos assalariados 

rurais, o que contribuiu para aumentar as desigualdades a nivel social. Essa 

complexidade de fatores proporcionou o aumento dos fluxos migratorios rural e urbano 

na decadas de 70 e 80. principalmente na primeira, que foi considerada a fase em que 

houve uma grande dispersao de mao-de-obra rural em direcao as cidades. A 

superexploracao. a falta de recursos financeiros como linhas de credito e recursos 

tecnicos. contribuiram para expulsar um grande niimero de trabalhadores rurais do 

campo para aumentar o exercito de mao-de-obra flutuante em direcao as cidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A Paraiba no contexto da Modernizacao agricola: seus impactos e 

suas caracteristicas 

0 processo de modernizacao agricola paraibano, assim como no Brasil, alem de 

viabilizar o aumento da produtividade rural atraves do credito fornecido pelo governo 

trouxe, no seu bojo, uma serie de consequencias, dentre as quais as migracoes. 

Nesta secao. analisar-se-a o conjunto de fatores associados ao processo de 

modernizacao e que explicam os fluxos migratorios rural e urbano na Paraiba. Esses 

fatores sao a expansao da cana-de-aciicar e da pecuaria, que modificou sensivelmente a 

dinamica produtiva no agro-paraibano. alem das secas periodicas no Estado que, apesar 

de nao estarem relacionadas ao processo de modernizacao. contribuiram para o 
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agravamento das condicoes de vida e de trabalho de um numero substancioso de 

trabalhadores rurais, com ou sem-terras. Elas agravaram a situacao de crise que a 

economia paraibana apresentava nos finais da decada de 70 e no inicio da decada de 80. 

A partir dos anos 70, a Paraiba passou a experimentar modificacoes no setor 

agricola. calcadas no processo de modernizacao agricola que se vinha processando desde 

a decada de 60, mas que se acentuou a partir de 70. No decorrer desta secao serao 

discutidos como a modernizacao agricola se processou no espaco agrario paraibano, e 

seus impactos sobre a dinamica populacional. 

A modernizacao empreendida no agro-paraibano, assim como se verificou a nivel 

regional, foi um processo multifacetario, a nivel estadual; de um lado, ela se processou 

com o uso de recursos tecnicos e financeiros, via linhas de credito subsidiadas pelo 

Estado, contribuindo para que fossem implantadas estruturas tecnologicamente 

modernas na agricultura, cujo objetivo era o aumento da produtividade ao dinamizar a 

producao com novas tecnicas e, por outro lado, esta mesma modernizacao mostra uma 

outra face: e um processo conservador, excludente e desigual. 

Ela se tornou desigual porque apenas os grandes estabelecimentos obtiveram os 

subsidios necessarios para empreender mudancas no processo produtivo, enquanto os 

pequenos estabelecimentos, descapitalizados em sua grande maioria. nao conseguiram os 

recursos financeiros necessarios para incrementar a producao. 

A aglutinacao desses elementos fortaleceu o desenvolvimento de correntes 

migratorias no Estado, principalmente no sentido rural-urbano. Tanto em relacao a 

realidade nacional como a regional, a dinamica do capital no campo foi gradativamente 

modificando a paisagem rural, provocando grande liberacao de mao-de-obra para os 

grandes centros urbanos no sentido inter e intra-regional. Conforme verificou-se: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)napassagem da agricultura de meacao e do sistema 

de moradores para o sistema assalariado, os 

trabalhadores foram afastados do controle dos meios e 

instrumentos de produgao e passaram a receber apenas o 

saldrio, em moedas ou em vales. Os pequenos produtores 

foram sendo gradativamente afastados das areas que 

passa\'am a ter melhores condicdes de acesso ao mercado. 

O uso e a difit sao da mdquina fizeram cair a demanda de 

mao-de-obra e os trabalhadores tiveram que fazer 
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migracoes sazonais a procura de trabalho, levando-os a 

um maior grau de empobrecimento"(ANDRADE. 1995:26-

27). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Outro fator a ser observado foi que a modernizacao intensificou a concentracao 

fundiaria no Estado, elevando o numero de grandes propriedades rurais, em detrimento 

das pequenas unidades produtivas. Isto aconteceu mediante incentivos fornecidos pelo 

Estado, como linhas de credito, que propiciavam o aumento da produtividade. 

O pequeno produtor, descapitalizado ou sem-terra, sem recursos financeiros 

como o credito rural e sem assistencia tecnica necessaria para empreender modificacoes 

na sua unidade produtiva, engajou-se no processo produtivo como trabalhador 

assalariado aumentando. assim, a sazonalidade do trabalho. Muitos trabalhadores rurais. 

quando nao ficavam em suas localidades rurais, buscavam trabalho em outras areas, 

sobretudo em periodo de entressafras ou, entao, faziam o caminho contrario, ou seja, 

procuravam, via migracoes, o meio de sobrevivencia, dirigindo-se as cidades. 

O perfil apresentado pela agropecuaria paraibana na decada de 70, foi de um 

setor dinamico, sobretudo devido ao processo de modernizacao conservadora que se 

estabeleceu e que conduziu a expansao da pecuaria e da cana-de-acucar, principalmente 

no litoral. brejo e agreste paraibanos, onde foram utilizados insumos, defensivos, 

sementes melhoradas e todo tipo de instrumental tecnologico que pudesse viabilizar o 

aumento da producao. De acordo com SANTOS & SILVA: 

"(...) a implementacao do credito rural definiu 

expiicitamente, com sens objetivos: o provimento de 

fundos externos para financiar uma parcela considerd\>el 

de custos diretos de produgdo e comercializagdo da 

agricultura, o estimulo a formagao de capital; a 

aceleragao do processo de adogdo tecnoldgica e o 

fortalecimento da posigdo das economias dos produtores 

agricola"(SANTOS & SILVA, 1995:84). 

Ao se analisar o papel desempenhado pelo credito rural, verifica-se que. 

"(...) a politica de credito rural subsidiado nao apenas 

permitiu reunificar os interesses das classes dominantes 

em torno da estrategia de modernizagdo conservadora da 

agropecuaria brasileira, como tambem possibilitou ao 

Estado restabelecer o sen poder regulador 

macroeconomico mediante uma politica monetdna 
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financeira expansion!sta. Nao e sem outra razdo que a 

politica de credito rural e considerada o carro-chefe da 

politica de modernizacao conservadora, ate o final dos 

anos 70" (SILVA, 1996:51). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obviamente, ao se analisar a modernizacao agricola, no ambito da agricultura 

estadual. observa-se que ela foi diferenciada do processo de modernizacao implantado no 

Sul e Sudeste do pais. Nessas regioes, areas consideradas dinamicas no seu segmento 

rural foram incorporadas a um grande tluxo de recursos financeiros e crediticios. 

"(...) a modernizacao no Sul e no Sudeste deu-se atraves 

de uma verdadeira avalanche de credito fdcil e 

suhsidiado, acompanhado por uma agao interna dos 

orgdos de assistencia tecnica do governo e pressao 

cerrada das empresas particulars, produtores de insumos 

modernos, que praticamente forcaram os agricultores a 

adotar as novas prdticas de producao "(RIBEIRO, 

1988:103). 

Entretanto, na Paraiba o nivel de incorporacao tecnologica nao alcancou grandes 

proporcoes. diferenciando-se da forma como ocorreu no Centro-Sul brasileiro, onde a 

dotacao de recursos tecnologicos foi muito utilizada. Na Paraiba, o numero de 

estabelecimentos que usufruiram de tratores, defensivos e de todos os recursos 

quimicos e mecanicos que o processo de modernizacao forneceu, foi diminuto. Muitos 

desses recursos tenderam a se concentrar principalmente em areas onde a monocultura 

da cana-de-aciicar, entre outras, teve pratica extensiva; entretanto, a tendencia observada 

na decada seguinte, nos anos 80, foi apenas de um relativo aumento dos processos 

mecanicos. quando comparado com a decada anterior. 

A questao fundiaria, a partir dos anos 70, e um outro elemento importante 

quando se analisa a modernizacao agricola na Paraiba. O acesso a terra tornou-se mais 

dificil para aquela parcela de trabalhadores rurais que, sem-terra, continuaram a se 

submeter. no campo, as imposicoes do grande latifundio, ou forcados a migrar, porque a 

estrutura fundiaria, que secularmente se manteve intacta e concentrada com o processo 

de modernizacao agricola, tambem nao foi modificada ocorrendo, na verdade, elevacao 

desta concentracao. Esta estrutura fundiaria vigente no campo contribuiu para dificultar 

o acesso dos trabalhadores rurais sem-terra a terra e, ao mesmo tempo, acentuou o 

processo de minifundizacao ocorrido no Estado (MOREIRA, 1997:178-179). 
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Excluidos do processo de modernizacao. excluidos do direito a terra e 

desprovidos de meios para produzir, dispondo apenas da forca de trabalho como meio 

de producao, esses trabalhadores encontraram, como meio de sobreviver, a migracao 

que. durante esta fase. foi bastante acentuada no Estado. Verifica-se. no Quadro 2.1 o 

arrefecimento do crescimento da populacao rural e o crescimento da populacao urbana. 

Quadro 2.1- Paraiba: Taxa geometrica de crescimento populacional anual 1960-1970 e 

1970-1980. 

Ano Urbana (%) Rural (%) Total (%) 

1960/1970 3.72 0.63 1.81 

1970/1980 3.76 -0.44 1.52 

Fonte: Tacher & Bogus, 1989 

Associadas a questao fundiaria, estao outras variaveis de grande relevancia para 

se entender como se verificou o processo de modernizacao agricola no Estado. e como 

a dinamica populacional foi modificada em decorrencia desse processo e da politica 

modernizante adotada. 

Os programas especiais elaborados pelo governo, trouxeram poucas mudancas 

para o panorama existente no campo, no que se relaciona a vida dos trabalhadores 

rurais. com e sem-terra. ao analisar-se tais programas percebe-se que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) os programas especiais tie desenvolvimento 

conduzidos pelo Estado e que surgem como politicas 

compensatorias para os 'excluidos' do processo de 

modernizacao da agricultura, quase sempre apresentando 

um discurso e uma roupagem formalmente 

de sconce ntradora f...)em sua maioria, ado tarn uma 

estrategia integrada, e o credito e um elemento do 

conjunto de seniqos a ser proporcionado aos pequenos 

produtores. Entretanto, os resultados da implementaqao 

desses programas se afastam bastante das intencdes 

manifestadas no conteudo das suas propostas e os seus 

efeitos se apresentam nitidamente concentradores e 

excludentes" (SANTOS & SILVA, 1995:87). 

O PROTERRA foi. a nivel de Nordeste. um dos primeiros programas a serem 

aplicados. Particularmente em relacao a Paraiba. o PROTERRA implementou mudancas 

substanciais no campo: a transformacao da estrutura fundiaria nao ocorreu com a sua 

aplicacao, pois o emprego de tal programa acentuou. ao inves de modificar, a estrutura 

ja existente no campo e aumentou o poder dos grandes proprietaries rurais a ela 
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relacionados. C A R V A L H O (1987:187), ao analisar o papel desempenhado pelo 

PROTERRA no campo, afirma que "(.. .) sob o manto ideologico das suas intencoes 

sociais e redistributivas, o que o governo realmente buscava era viabilizar a 

transformacao e a modernizacao da agropecuaria". 

Esta afirmacao mostra a distancia entre a resolucao da questao da distribuicao de 

terras e a falta de interesse por parte dos grandes latifundiarios, em modificar a estrutura 

fundiaria existente no campo. Ao contrario, esta questao esteve sempre calcada na forte 

resistencia por parte destes. 

Na Paraiba, as metas tracadas pelo PROTERRA ficaram apenas no papel, uma 

vez que apenas os grandes proprietaries se beneficiaram com as diretrizes delineadas 

pelo programa. Nao houve aquisicao de terras, sobretudo para os trabalhadores rurais 

sem-terra. parceiros e arrendatarios. Esta camada de trabalhadores rurais ficou excluida. 

O POLONORDESTE e o PROJETO SERTANEJO foram dois programas de 

grande repercussao na Paraiba, por causa da forma como foram difundidos, porem em 

relacao aos beneficios empreendidos ao pequeno produtor, poucas mudancas foram 

realizadas por esses programas. No caso do POLONORDESTE, a principal tonica era 

promover uma agricultura mais eficaz e, a partir desta eficacia, procurar melhorar as 

condicoes de vida da populacao rural, de forma que a que os trabalhadores rurais, com 

ou sem-terra. fossem privilegiados com as acoes aplicadas no programa. O curso da 

historia revelou que tais acoes ficaram restritas apenas ao papel. Teoricamente, o 

programa estava bem articulado mas, na pratica cotidiana dessas parcelas de 

trabalhadores rurais, tais parametros nao se estabeleceram (CARVALHO, 1987:209). 

Assim. mais uma vez os trabalhadores rurais na Paraiba, nao foram os 

beneficiados com por eles empreendidos pelo governo, ja que os recursos e beneficios 

propostos pelo programa beneficiaram os medios e grandes produtores, mostrando, 

portanto. a falencia deles em relacao a problematica suscitada no campo. 

Na esteira do POLONORDESTE, o PROJETO SERTANEJO tinha como 

principal orientacao. propostas direcionadas aos pequenos produtores localizados no 

semi-arido paraibano, os quais sofriam com os problemas inerentes a esta area e, 

consequentemente. com as secas que ocorriam na Paraiba. A seca e o baixo nivel 
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tecnologico influenciaram no agravamento dos problemas sofridos pelos pequenos 

produtores, arrendatarios e, principalmente, por aqueles residentes no semi-arido 

paraibano. ja que a seca. ao desarticular a producao, gera uma crise de abastecimento e 

prejudica o desenvolvimento agricola, provocando serios problemas nas areas atingidas, 

principalmente porque ocorreu uma contradicao muito grande entre o que estava 

preconizado nos documentos estabelecidos pelo programa e o que foi constatado na 

pratica, no periodo em que o projeto estava em vigor no Estado. 

Na verdade o que ocorreu foi uma diminuicao na quantidade de estabelecimentos 

rurais. onde se observou o aumento dos estabelecimentos ja existentes. C A R V A L H O . 

analisando as acoes do POLONORDESTE e do PROJETO SERTANEJO, afirma que" 

(...) Esses dois programas teriam possibilitado melhores resultados aos pequenos 

produtores rurais, se sua implementacao derivasse da manifestacao dos anseios e 

necessidades desses mesmos produtores(CARVALHO, 1988:51)". 

O PROHIDRO tinha, como principals propostas, incentivar a construcao de nos 

quais pequenos e medios acudes para as comunidades rurais carentes, tanto na Paraiba 

como em toda a regiao Nordeste; entretanto, esses objetivos nao foram alcancados, 

visto que suas acoes, quando executadas, nao se voltaram para as necessidades 

emergentes das comunidades rurais. O PROHIDRO foi, portanto, outro projeto cuja 

abordagem teorica nao teve relacao com a pratica estabelecida. 

Na realidade, alem de representar retorno ao discurso feito na decada de 50, 

quando prevaleceu a questao hidraulica, ele seria a saida para os problemas da maioria da 

populacao rural atingida pela seca. O programa estava longe de empreender significativas 

mudancas nessas areas, em que os grandes privilegiados foram os medios e grandes 

proprietaries rurais, cujos acudes e pocos construidos estavam no interior dessas 

propriedades. Desta forma, foi criada uma dependencia dos trabalhadores desprovidos de 

recursos em relacao aos medios e grandes proprietaries. 

Na Paraiba os beneficios de cada programa de desenvolvimento rural foram 

direcionados. de forma direta ou indireta, aos grandes estabelecimentos agricolas. Tal 

fato foi percebido por ocasiao da criacao do Projeto CANAA, cuja natureza estava 

estritamente relacionada aos problemas da Paraiba e tinha, como principal premissa. 
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ajudar o pequeno produtor descapitalizado, com ou sem-terra, em relacao a escassez de 

agua nos periodos de estiagem prolongada, atraves da criapao de acudes e barragens. 

Constatou-se, entretanto, que, da mesma forma que os projetos anteriormente 

elaborados nao alcancaram condicdes aos trabalhadores rurais e de encontrar formas 

viaveis que pudessem ajuda-los: com o C A N A A as medidas executadas ficaram distantes 

dos objetivos propostos. 

Ao elaborar o C A N A A , pensou-se estritamente nos problemas desses 

trabalhadores; entretanto, foram percorridos os mesmos caminhos trilhados pelos 

projetos anteriores e, mais uma vez, verificou-se que, na pratica, as propostas criadas 

nao se efetivaram, demonstrando o distanciamento existente entre os objetivos tracados e 

suas execucdes. 

O PROVARZEA foi outro programa que procurava aumentar a fronteira agricola 

dentro da empresa rural, atraves da utilizacao de tecnicas de irrigacao e drenagem, 

possibilitando ao trabalhador rural usar melhor o solo e a agua disponiveis na 

propriedade. Ele contemplou 36 municipios paraibanos, principalmente aqueles que 

cobriam as areas de Joao Pessoa, Guarabira e Itabaiana. 

O PROCANOR objetivava fornecer assistencia tecnica as populacdes pobres da 

zona canavieira. atraves da diversificacao de atividades produtivas e expansao da 

policultura, alem de servicos de carater social nas areas por ele abrangidas, que 

consistiam das microrregides do Agro-pastoril ; /

, Brejo paraibano e Litoral paraibano. 

Em relacao a Paraiba, o PROJETO NORDESTE e o PAPP, por ele articulado, 

estiveram distantes de erradicar a pobreza rural e efetuar transformacdes significativas 

em relacao aos problemas apresentados pelos trabalhadores rurais. Desta forma ao se 

avaliar a acao desses projetos e programas, observa-se que o governo, ao inves de 

procurar solucionar a problematica existente no campo, criou uma serie de medidas 

1 1 Atualmente. a que antes era denominada microrregiao do Agro-pastoril do Baixo Paraiba. hoje se 

chama microrregiao de Itabaiana 
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encabecadas pelos projetos e programas que nao apresentaram mudancas no campo. 

principalmente na estrutura agraria. 

Os programas emergenciais voltados para o desenvolvimento do Nordeste, 

sobretudo direcionados para os problemas do trabalhador rural com ou sem-terra, 

pretendiam promover mudancas no campo, em prol desses trabalhadores; entretanto, tais 

mudancas nao vieram a ocorrer; ao contrario, o que aconteceu foi a substituicao da 

proposta de reforma agraria por programas especiais AGUIAR (1985), SORJ (1980) e 

A N D R A D E (1995). 

Esses programas apresentaram apenas solucoes paliativas para essas questoes e 

distantes estiveram de tentar soluciona-las, o que nao representou nenhuma resolucao 

para o problema existente no campo, principalmente em relacao ao trabalhador rural, 

com ou sem-terra. Na pratica, as acoes desde programas, longe de poderem dar 

condicdes aos trabalhadores rurais de permanecerem na terra, criaram um efeito 

contrario. ou seja, viabilizaram a acao dos grandes latifundiarios nessas areas, 

aumentando a concentracao fundiaria. O reflexo deste processo sobre a dinamica 

populacional foi o aumento da intensidade dos fluxos migratorios no Estado. Na fase 

que data do inicio dos anos 70 ate o periodo de acao do Projeto Nordeste, as migracoes 

rural e urbana foram constantes e tiveram, como resultado, o esvaziamento no campo de 

um numero significativo de trabalhadores rurais. 

Este comportamento de grande parte dos trabalhadores rurais foi condicionado as 

questoes emergentes existentes no campo, resultado do modelo agricola adotado que, ao 

inves de procurar solucionar estas complexas questoes, colaborou para que houvesse 

uma desconcentracao populacional (demografica) no campo, em funcao da 

concentracao acentuada de trabalhadores rurais na cidade o que por sua vez, aumentou 

a oferta de mao-de-obra migrante nas cidades e, ao mesmo tempo, reduziuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as 

possibilidades desta mao-de-obra, nao especializada, ser empregada no mercado de 

trabalho urbano. 

No curso das decadas de 70 e 80, alem dos programas especiais outros elementos 

associados foram responsaveis pela expulsao de trabalhadores rurais do campo. entre os 

68 



quais se destacam a elevacao dos precos da terra e a transicao para o trabalho 

assalariado. 

A expansao da cana-de-acucar e da pecuaria, a crise da cotonicultura e as secas 

que ocorreram no inicio e no fim da decada de 70, inclusive a mais extensa delas, 

ocorrida no final dos anos 70, entre 1979 e 1983, foram condicionantes que 

contribuiram para o curso do processo migratorio durante este periodo, refletindo no 

aumento dos fluxos migratorios no Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) o capital produtivo agropecudrio na Paraiba seja em 

sua dimensao total, seja medido por hectare cultivado. 

situa-se bem abaixo da media brasileirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t apresenta 

resultados poucos significativos em confronto com outros 

estados nordestinos" (CARVALHO & CARDOSO, 1984-

1985:148). 

No decurso da historia economica regional e estadual, a pecuaria se transformou 

numa atividade de grande importancia, principalmente no sertao. Quando o algodao, 

cultura de grande aceitacao na regiao, perdeu sua supremacia frente ao algodao 

produzido no Centro-Sul, a maioria dos grandes produtores paraibanos encontrou na 

atividade pecuaria. a saida mais lucrativa. 

Com a expansao da pecuaria, grandes extensoes de terra foram utilizadas para as 

pastagens e para o gado, criando no campo uma realidade ate entao nao observada: o 

capim e a cerca expulsaram o homem, reduzindo as possibilidades de muitos desses 

trabalhadores encontrarem, atraves da migracao, uma estrategia para sobreviver diante 

dos problemas que enfrentavam no campo. 

'Restringe drasticamente o acesso d terra, por parte dos 

grandes trabalhadores rurais aqueles que residem nas 

propriedades. Muitos moradores se veem compelidos a 

abandonar as fazendas e o antigo contrato de parceria, 

transformando-se em assalariados, na maior parte 

diarist as. Ao mod ifi car o contrato de trabalho e ao 

transferir suas residencias da propriedade para a 

periferia dos centros urbanos, esses trabalhadores 

encontram-se obrigados a reorganizar completamente a 

reprodugao" (GIULIANI, 1984-1985:125). 

Segundo BARCELAR, a pecuaria agravou a questao fundiaria. devido 

sobretudo a utilizacao de grandes extensoes de terras, fechando a possibilidade de acesso 
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a terra, por parte de um grande mimero de trabalhadores rurais. A cerca nao somente 

contribuiu para o recrudescimento da producao alimentar, via agricultura de 

subsistencia, principal suporte economico dos pequenos produtores. como agravou, 

conforme colocado anteriormente, a migracao rural-urbana a partir deste periodo 

(BARCELAR, 1997:18). 

A pecuaria foi uma atividade que recebeu grandes subsidios por parte do Estado. 

As linhas de credito voltadas para esta atividade possibilitaram o seu crescimento no 

Estado e permitiram, atraves desses estimulos, o crescimento deste segmento na Paraiba. 

principalmente da pecuaria bovina, uma atividade muito lucrativa, principalmente no 

Sertao e Agreste, areas de grande predominancia nesse tipo de atividade. As 

microrregides de Campina Grande e Patos foram uma das grandes areas produtoras, 

cujas bacias leiteiras permitiram, aos grandes pecuaristas, aumento de capital. 

Devido ao melhoramento das pastagens, mudancas significativas concorreram 

para o aumento da produtividade, atraves da introducao de melhorias. Nas areas onde a 

pecuaria se destacou como atividade predominante, foi utilizado o cultivo de algaroba 

em toda regiao semi-arida. A algaroba, com seu poder nutritivo para o gado "(...) 

apresenta duas grandes vantagens para o produtor pecuarista: e resistente a seca e 

frutifica justamente no periodo seco, podendo suprir a alimentacao do gado em periodo 

de estiagem" (MOREIRA, 1997:141). 

Com a introducao de novas tecnicas de criacao de pastagens adequadas as 

necessidades do gado, alem do forte incentivo dado pelo Estado com as linhas de 

credito, a pecuaria tornou-se atividade em grande expansao, constituindo-se, para 

muitos produtores, num meio mais rapido e eficaz do que a agricultura para a obtencao 

de capital. 

As mudancas empreendidas na alimentacao do gado. em areas como o semi-arido 

que apresenta baixo indice pluviometrico, esse tipo de atividade foi fortemente 

concentrada. verificando-se um efetivo crescimento do rebanho na Paraiba, porem, este 

comportamento foi modificado nas decadas de 80 e 90, em decorrencia das secas que 

ocorreram nesse periodo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O Sertao e o Agreste paraibanos foram as duas regioes que tiveram maior 

destaque na atividade pecuaria. No Agreste, localizam-se as grandes bacias leiteiras. 

principalmente na microrregiao de Campina Grande, onde a pratica desta atividade e bem 

dimensionada. Outra microrregiao de grande pratica desta atividade e a microrregiao de 

Patos, no Sertao, onde a atividade foi bem compartimentada contribuindo, de maneira 

rapida, para o crescimento da pecuaria, a niveis local e estadual. 

A expansao da pecuaria, que no inicio da decada de 70 possibilitou o 

desenvolvimento da economia paraibana, mostrou tambem a face desigual da questao 

pois. se. do ponto de vista economico a pecuaria trouxe grandes lucratividades, do ponto 

de vista social ela dimensionou os problemas no campo, pois ao anexar grandes 

extensoes de terra a pecuaria, substituiu as culturas alimentares, base econdmica e 

alimentar de grande numero de trabalhadores rurais, pelas pastagens para o gado e, desta 

forma, colaborou, de maneira compulsoria, com a saida do homem do campo. 

Segundo MOREIRA (1997:143) a expansao da pecuaria, ao requisitar grandes 

extensoes de terra para o gado, acentuou a estrutura fundiaria concentradora e modificou 

a relacao de trabalho, sendo um dos elementos responsaveis pela desestruturacao da 

agricultura de subsistencia. Tal desestruturacao se relaciona a forma como a pecuaria se 

estendeu durante este periodo, onde uma grande maioria de arrendatarios, parceiros e 

demais categorias de trabalhadores rurais que dependiam da agricultura de subsistencia, 

sofreu com os impactos produzidos pela pecuaria extensiva, visto que eles dependiam, 

para sua subsistencia, da producao alimentar, baseada na policultura. O declinio desta 

atividade, alem das secas que ocorreram entre o periodo de 1979 e 1983, desarticulou a 

producao, forcando muitos trabalhadores a migrarem do campo para outras areas rurais, 

ou mesmo fazendo o percurso rural-urbano. 

A migracao foi, portanto, a estrategia de sobrevivencia encontrada por muitos 

trabalhadores rurais, expropriados e desprovidos de condicdes para sobreviverem no 

campo. estes migraram rumo as cidades do Estado ou de outras regioes do Brasil. 

passando a se submeter, na cidade, a exploracao do trabalho, imposta pelo capital . 

Na decada de 80, a economia brasileira entra em crise, agravada pela conjuntura 

internacional desfavoravel. A crise econdmica nacional repercutiu sobre a dinamica 
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econdmica paraibana: esta, que ja vinha dando sinais de crise, alcancou patamares 

elevados a partir da decada de 80, uma vez que a Paraiba nao conseguiu o grau de 

integracao na dinamica de acumulacao global de capital produtivo no pais (POLARI. 

1995). 

Na esteira desta crise, a atividade pecuaria, que ja vinha tendo o comportamento 

adverso daquele apresentado na decada anterior, perde o seu maior sustentaculo o 

credito subsidiado pelo Estado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Varios fatores tern contribuido para tal comportamento, 

dentre eles pode-se destacar: o longo periodo de estiagem 

(1979 1983), a descapitalizacao do setor para 

melhoramento dos rebanhos, altos encargos financeiros 

de credito ofertado, baixo preco do prodttto quando 

comparado com os precos dos insumos utilizados" 

(FORUM PARAIBA EM DEBATE, 1991:98). 

As mudancas verificadas na economia paraibana e. particularmente, no segmento 

da atividade pecuaria. trouxeram repercussao negativa sobre a dinamica populacional no 

Estado e contribuiram para aumentar os fluxos migratorios no Estado. 

Alem da pecuaria, a cana-de-acucar foi outra cultura de grande receptividade e 

expansao. e ganhou enormes incentivos do Estado, com o processo de modernizacao 

agricola. A expansao canavieira intensificou-se na Paraiba, a partir deste periodo, e 

passou a desempenhar papel fundamental no desenvolvimento da economia paraibana. 

passando a ser um dos seus mais importantes pilares. Ela impulsionou a agricultura 

paraibana. dinamizando a producao e aumentando a produtividade do setor agricola. 

Entretanto, assim como se observou na atividade pecuaria, a canavieira tambem 

produziu impactos sociais no campo, principalmente para os pequenos produtores, 

arrendatarios e demais categorias de trabalhadores rurais que tinham na agricultura de 

subsistencia sua base de sustentacao: 

"O processo de modernizacao da agricultura, levado a efeito 

na Paraiba a partir de 1970, foi responsch'el por profundas 

alteracdes nessa dinamica da organizaqao da producao, isto 

porque ele promoveu substituicao tanto de culturas 

alimentares e materias-primas destinadas ao abastecimento 

do mercado interno, quanto de vegetacdo natural da mata. 



cerrado e caatinga, seja pela cana-de-aqucar, seja pelo pasta 

plantado" (M0RE1RA, 1997:104). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para entender o processo de expansao da atividade acucareira paraibana, e 

necessario compreender o panorama de mudancas ocorridas na economia internacional e 

nacional no inicio da decada de 70, tendo em vista que, a partir deste periodo, a 

conjuntura externa e interna passou por profundas modificacoes desencadeadas por duas 

crises do petroleo ocorridas, respectivamente, em 1973 e 1979. Tais crises repercutiram. 

a nivel nacional. sobre a agroindustria acucareira, que se mostrou participativa nas 

decadas de 50 e 60; no periodo em que se iniciam os anos 70, ocorreram varios 

acontecimentos, que contribuiram para a crise do acucar, para a baixa de preco desde 

produto no mercado internacional e para a diminuicao do periodo expansivo da industria 

sucro-alcooleira. 

Tais elementos se constituiram em fortes indicios na decisao do governo de 

buscar saida para esta problematica. A solucao encontrada para os problemas energeticos 

foi difundir o PROALCOOL. que serviu para articular interesses do governo e de alguns 

setores a ele relacionados. De acordo com R I C O (1994:6) a origem do PROALCOOL 

so pode ser explicada pela queda colossal nas cotacdes internacionais do acucar, a partir 

de 1973, ao se analisar a questao do PROALCOOL constaia-se que: 

"A conjunqdo de do is fatores externos, o inicio da crise do 

petroleo em 1973 e a crise da agroindustria acucareira, a 

partir dai levou o governo e empresdrios do setor 

acucareiro a adotarem uma soluqdo para a crise ja 

bastante conhecida no Brasil: a producao de dlcool 

anidro para misturar com gasolina. O governo instituiu, a 

partir de novembro de 1975, o Programa Nacional do 

Alcool (Proalcool). A institucionalizaqao deste programa 

e bom que se frise, resultou nao somente da conjuncao 

desses fatores economicos externos mas, principalmente, 

da articulaqdo de interesses economicos e sociais ligados 

ao setor sucro-alcooleiro, inclusive ao setor de bens de 

capital "(ARA GAO, 1993:79). 

Na realidade. o PROALCOOL passou a ser resultado concreto do fluxo de 

capital que se dirigiu para a agricultura, sobretudo para os setores onde as vias abertas 

de lucros poderiam se efetivar. Antes da implementacao do PROALCOOL, em 1975, a 

produtividade do acucar era considerada a mais baixa, se comparada com a producao 
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deste produto no mercado internacional. Era necessario, portanto, implementar-se 

modificacoes no setor para aumentar a produtividade e suprir as necessidades de que o 

setor. carecia. Antes do PROALCOOL foram criados varios programas na tentativa de 

melhorar a qualidade da cana-de-aciicar, dentre os quais estavam o Programa Nacional 

para melhoramento da cana-de-aciicar e o Programa Nacional da Agroindustria 

Acucareira. 

A implementacao do PROALCOOL fez com que fosse difundida a monocultura. 

ja que se fazia necessario o uso de grandes extensoes de terras para o plantio da cana-de-

acucar; entretanto. verificou-se que o PROALCOOL, se de um lado beneficiou 

determinada camada social no Brasil, por outro acentuou as diferenciacdes sociais ja 

existentes no campo. 

Na Paraiba. em funcao deste programa e da expansao acucareira a ele 

relacionada. observou-se que em areas de predominancia da cultura canavieira como o 

Brejo e o Litoral. os problemas sociais no campo se ganharam novas dimensoes. Assim 

como ocorreu com a pecuaria, a cultura da cana-de-aciicar, ao ganhar projecao no 

Estado em funcao do PROALCOOL. tambem passou a ser o elemento impulsionador da 

expropriacao de um substancial niimero de trabalhadores rurais. 

O PROALCOOL contribuiu para a reducao na producao de alimentos nas areas 

por ele abrangidas e nao colaborou para a fixacao do homem a terra, ja que. alem da 

desorganizacao da producao, do pequeno produtor descapitalizado. foi motivo de 

pressao por parte dos grandes proprietaries, que necessitavam de grandes extensoes de 

terra para o plantio da cana-de-aciicar e priorizavam este tipo de cultura, substituindo a 

policultura ja existente, pela monocultura. Tal pressao gerou efeitos sociais no campo, de 

grande magnitude . 

Devido a necessidade de solos ferteis e apropriados para o cultivo, a cana-de-

acucar encontrou, nas microrregioes do Litoral e Brejo paraibanos, regioes mais 

propicias para o cultivo. Nessas areas, foi massivo o uso do credito rural. As politicas 

empreendidas pelo Estado para este setor tinham . como principal objetivo. impulsionar a 

producao. atraves do uso de tecnologias apropriadas a cultura da cana-de-aciicar nessas 
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areas. Apesar dessas areas receberem grandes incentivos crediticios do governo. foi no 

Litoral, no entanto. onde a politica de incentivos do Estado foi amplamente difundida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A modernizacao do parqne sucro-a/coo/eiro do Estado 

foi excludente e diferenciada. Excludente porque o modelo 

incluia apenas as classes (oligarquias) que detinham o 

poder politico(usineiros) e, diferenciado, porque foi um 

processo que 'modernizou' apenas a microrregiao do 

Litoral paraibano" (SILVA, 1994:20). 

Com relacao ao cultivo da cana-de-aciicar. percebe-se uma posicao antagonica 

em sua analise: se, de um lado. a expansao canavieira provocou a expulsao do campo 

de uma significativa parcela de trabalhadores rurais. ao introduzir no processo produtivo 

maquinas que substituiram um grande numero de trabalhadores, dada a extensao de sua 

producao. por outro lado ela necessitou, tambem, de trabalhadores nos periodos de 

grande produtividade. 

Neste processo estava incluida a mao-de-obra de mulheres. homens e criancas 

ganhando. para isto, salarios infimos numa atividade ardua, expondo-se as intemperies da 

natureza e a todo tipo de doencas provocadas pelo uso de aditivos quimicos sobre o 

canavial. 

A partir de meados dos anos 80, o setor entra em crise, o que serviu para 

aprofundar a crise econdmica que se estava processando no Estado. Tal crise ocorreu em 

virtude de os debitos acumulados pelos usineiros que assumiram proporcdes 

exorbitantes. Alem disso. a retirada dos incentivos crediticios do governo, o grande 

responsavel pela difusao do programa, tambem se constituiu num agravante para a crise 

no setor. Aliado a esses fatores, outros podem ser acrescentados, como: os altos custos 

com os insumos, produtos necessarios para a producao e a discrepancia existente entre 

os precos elevados dos produtos e a baixa produtividade obtida no setor. Segundo 

afirma L I M A . " ( . ) o endividamento das usinas. o baixo nivel de produtividade e 

competitividade no mercado nacional e o controle dos precos do acucar no mercado 

interno. sao fatores que respondem pela crise que atualmente afeta as usinas da Paraiba". 

( L I M A . 1997:132). 

No ambito da problematica que envolve a crise a nivel setorial no Estado, no 

decurso das decadas de 70 e 80 um outro elemento. que nao esta diretamente associado 
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ao processo de modernizacao agricola, contribuiu para agravar a crise no setor: a seca. 

Tal fato se verifica quando, no inicio dos anos 70, ocorreu um periodo de seca intensa. 

cujos efeitos produzidos no campo geraram a desarticulacao da producao afetando 

principalmente o pequeno produtor e influenciando sobre a pecuaria e o algodoal. o que 

motivou a saida de muitos paraibanos de suas areas de origem para outras regioes do 

Estado, ou mesmo do Brasil, fugidos da seca. 

No final de decada de 70 ate inicio da decada de 80. mais um prolongado 

periodo de estiagem ocorreu, desta feita repercutindo dramaticamente sobre a cultura 

algodoeira no Estado, gerando desestabilidades nesta atividade. O mais afetado com a 

estiagem foi o pequeno produtor, uma vez que a cultura de subsistencia. sustentaculo 

deste. ficou totalmente desorganizada, criando muitas vezes crise de producao e 

abastecimento. Como saida para problematica. muitos trabalhadores rurais procuraram 

engajar-se nas frentes de emergencia criadas pelo Estado ou, entao, buscaram, atraves da 

migragao. a saida para seus problemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esgotadas as possibilidades de sobrevivencia na area 

rural, tendo em vista a situacao de extrema fragilidade 

econdmica e social, a popidacao pobre em geral utiliza 

como estrategia de sobrevivencia, a migracao da fam ilia 

ou de alguns de seus membros. Visto que as cidades para 

onde se tern dirigido, mais recentemente, a maioria dos 

migrantes, nao possui estrutura adequada para abson>e-

los, estas experimentam, a cada dia, o alargamento de 

suas areas perifericas, resultando, em sua grande 

maioria, de ocupacoes i/egais, jd que esta populacao esta 

tdo pobre que nao pode alugar ou comprar uma casa ou 

barraco. respeitando as lets do mercado. O resultado tern 

sido o crescimento inusitado das favelas em cidades de 

medio e ate mesmo de pequeno porte'YRAMALHO, 

1996:32). 

Se permanecem no campo, a saida que encontram e o alistamento nas frentes 

produtivas de trabalho 12

criadas pelo governo. Nessas frentes. os trabalhadores rurais 

ganham pouco para o sustento da familia e sao submetidos a toda ordem de exploracao. 

numa prolongada Jornada de trabalho, construindo acudes ou barragens que. em geral. 

- Antenormente denominadas frentes de emergencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ficam em grandes propriedades rurais, cujos maiores beneficiarios sao os grandes 

latifundiarios. 

As medidas emergenciais de carater assistencialista, criadas pelo governo atraves 

das frentes produtivas, nao foram e tambem nao se constituem em elemento que 

solucionara a problematica da seca. Em cada frente produtiva onde se alista um grande 

numero de trabalhadores rurais, percebe-se que as remuneracoes nao foram e nao sao 

suficientes. de modo que, no geral, o que se observa e que este tipo de atitude serviu e 

continua servindo para reforcar e fortalecer o poder local de bases conservadoras. 

Quando se analisam os conteudos das medidas adotadas pelo governo. nota-se 

que elas so duram em periodo de estiagem. A conseqiiencia deste processo e a chegada. 

durante esses periodos, de um grande contingente de pessoas as periferias das cidades do 

Estado. o que reforca a mobilidade populacional, via migracoes (DUQUE, 1995). 

Os impactos socioeconomics produzidos pela seca provocaram, sobretudo, 

reducao, do algodao arboreo, cuja crise veio a tona com a baixa produtividade desta 

cultura no Estado, alem da praga do bicudo, que levou a derrocada grande parte do 

algodoal. O algodao, cultura secularmente conhecida na economia paraibana
1

', 

sustentaculo economico de grande importancia, sobretudo para o pequeno produtor do 

Semi-arido e Agreste paraibanos, devido a fatores interno e externo foi uma das culturas 

que passou por profundas modificacoes, em especial com o advento do processo de 

modernizacao agricola. 

Durante longos anos, a Paraiba esteve entre os Estados nordestinos que se 

mantiveram como um dos grandes produtores de algodao, obtendo projecao regional e 

nacional, porem. a tecnica empregada pelo pequeno produtor paraibano no processo 

produtivo, alem de ser artesanal nao possuia qualquer tipo de tecnologia apropriada ao 

seu cultivo. Em sua maioria, o algodao produzido nas pequenas unidades de producao. 

sem condicdes de competir no mercado nacional com o algodao produzido no Sudeste. 

entrou em crise, ressaltando-se que a falta de condicdes para competir com o algodao 

1 3 Mesmo sendo a pecuaria a atividade principal, o algodao apresentou. durante largo periodo. maior 

rcntabilidadc. 
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do Sudeste, foi um dos agravantes que levaram o algodao paraibano a perder sua 

posicao no mercado nacional. No Sudeste, alem dos incentivos e investimentos 

necessarios a sua producao, o algodao produzido, altamente capitalizado. adotou 

tecnicas modernas, o que lhe permitiu produzir em larga escala. 

A instabilidade socioeconomica causada pelo declinio da cultura algodoeira. 

provocou a desestruturacao da atividade de subsistencia e desnudou a situacao de 

fragilidade econdmica do pequeno produtor. que, sem financiamento do governo. passou 

a ter um baixo nivel de produtividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nas areas de cultura de algodao, no Sertao, a base 

organizativa da producao fundava-se predominantemente 

na unidade de producao familiar. Os parceiros, 

arrendatdrios e pequenos produtores trabalhavam 

segundo a capacidade produtiva familiar"(GIULIANI, 

1984-1985:124). 

Alem dos elementos mencionados, outros tambem merecem destaque. a 

conjuntura internacional desfavoravel, que provocou a reducao nas exportacoes pela 

falta de competitividade e pelo incremento mundial de fibras sinteticas, e a seca que, no 

semi-arido nordestino. contribuiu, na Paraiba, para a derrocada do cultivo do produto: 

"A seca, portanto com todas as suas seqitelas, foi o fator 

chave de desestruturacao da lavoura do moco no 

Nordeste. Assim sendo, quando o bicudo se generalizou 

como praga, provocou o declinio do algodoeiro. Neste 

algodoeiro, em 1985 e 1986, a lavoura ja vinha 

extenuada e em estado pre-falimentar. Assim, esta praga 

nada mais fez do que desnudar a enorme fragilidade de 

uma cultura que nao poderia continuar no estado de 

abandono a que estivera relegada ate entdo. Nao resta 

diivida de que o agricultor passou a ter mais diftculdades 

com a exploracdo do moco, em especial pelo total 

desconhecimento da nova praga e dos meios de combate-

la, e, ainda, por ser baixo ou quase nulo o uso dos meios 

de combate-la e, tambem, por ser baixo ou quase nulo o 

uso de inseticidas na cultura do moco tradicional" 

(MOREIRA & MO RE IRA, 1997:13). 

A atirmacao acima mostra claramente o quadro delineado pela cultura algodoeira 

na Paraiba. durante esse periodo. Segundo dados divulgados pelo governo. o bicudo 

quase dizimou a cultura algodoeira: em 1986, de um total de 200.000t de algodao em 
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pluma a producao caiu para 30.000t. em 1993, o que mostra bem as dificuldades sentidas 

pela cultura algodoeira no Nordeste (Ministerio do Planejamento, 1997:5). 

De acordo com os dados apresentados pelo Ministerio do Planejamento e 

Orcamento (1997) alguns elementos culminaram com a crise do algodao, nao apenas a 

nivel nacional mas, tambem, regional e estadual. Entre eles, estao: 

a) Medidas de restricoes ao credito, para a producao e comercializacao. 

b) Queda da tarifa de imposto de importacao do algodao em pluma. que de 55% 

em 1986 caiu para 3%. em 1997. 

c) A diferenca entre o prazo de pagamento para o algodao importado e o 

nacional. Enquanto no Brasil o prazo para pagamento do produto e de no 

maximo 20 dias, o fechamento do cambio para o pagamento das importacoes 

era de 360 dias, uma grande disparidade, que foi modificada a partir da 

medida provisoria 1.569 de Marco de 1997, quando este prazo foi reduzido. 

d) A importacao do algodao norte-americano com elevados subsidios, chegando 

ate 50% do preco final do produto. 

O algodao tern sido, portanto, uma das culturas mais afetadas, nao apenas pelo 

bicudo. como ocorreu na Paraiba como um todo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No Nordeste, o aparecimento do bicudo do algodoeiro 

acelerou a crise de carater estrutural que a/eta a cultura 

desde primdrdios dos anos 70, de forma mais intensa no 

drboreo. Nas regioes Sudeste e Sul, a abertura do 

mercado desestruturou o elo produtivo da materia-prima 

no campo, afetando mais intensamente a agricultura 

familiar. Na regiao Centro-Oeste o comportamento da 

cultura vem sendo ante-ciclico" (SANTOS & SANTOS, 

1997:14-15). 

Com o quadro apresentado pelo algodoeiro paraibano, verificou-se que a 

situacao do pequeno produtor nao se modificou, pois ele continuou a enfrentar serios 

problemas na decada de 90, quando os resultados para a ja fragil economia agricola, nao 

foram dos melhores. 
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A crise da cotonicultura em meados da decada de 80, relacionada entre outros 

fatores a praga do bicudo, que dizimou uma grande quantidade de algodoal. ao 

desarticular a pequena producao, mostrou a fragilidade do pequeno produtor 

descapitalizado que, com baixo nivel de produtividade, nao se conseguiu soerguer face 

as dificuldades enfrentadas no campo. Salienta-se que nao foi apenas o pequeno produtor 

o unico a sofrer com a crise, mas o parceiro e o arrendatario foram outras categorias 

atingidas. pois tinham no algodao sua base de sustentacao. Por outro lado, aumento de 

correntes migratorias no Estado foi, sobretudo, um dos efeitos causados pela crise no 

algodoal principalmente a migracao no sentido rural-urbano. Durante esta fase, ocorreu 

um crescimento muito grande de migrantes, oriundos da zona rural para as cidades de 

pone medio do Estado. Constatou-se que as migracoes rural-urbanas se constituiram 

num mecanismo que propiciou a transferencia de populacdes do campo para a cidade 

sendo, portanto. um dos principais componentes do processo de urbanizacao e 

crescimento das cidades. 

Entre os anos 70 e 80, o setor agricola paraibano sofreu profundas modificacoes, 

passando por fases prosperas. gracas aos investimentos dotados pelo governo marcando. 

assim, um periodo aureo da agricultura e, conseqiientemente, da economia paraibana; no 

entanto, este periodo de prosperidade nao foi duradouro e o quadro foi modificado. 

Dentre os elementos que explicam tal postura esta o nivel de produtividade agricola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A produqdo agricola do Estado incorpora baixo nivel de 

tecnologia. De forma geral, os rendimentos agricolas tern 

sido decrescentes nas ultimas decadas. A comercializacdo 

de produtos primdrios tern sido um dos maiores fatores de 

descapitalizaqdo do campo e de desestimulo na produqdo 

rural"(FORUMDE DEBATES, 1990:224). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 Perfil populacional na Paraiba: Um breve estudo da dinamica 

migratoria 

Nas ultimas decadas. observou-se que o comportamento apresentado pela 

agricultura paraibana se constituiu num fator que condicionou marcadamente a conducao 

das migracoes no Estado. As profundas modificacoes experimentadas pelo setor 

agricola. alem de modificarem o painel rural, construindo um mosaico de disparidades. 

aumentaram a desconcentracao espacial produzida pela. evasao no campo. atraves de 
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uma grande liberacao de mao-de-obra, gerando, no nucleo urbano, um intenso processo 

de concentracao. Na verdade, o que se observou foi que o processo de modernizacao 

agricola na Paraiba desenhou uma nova configuracao da populacao do Estado. em 

particular apos os altos indices de deslocamento populacional. ocorridos atraves das 

migracoes. Em algumas regioes, como o Litoral, a concentracao populacional foi bem 

maior. crescimento este significativamente maior na Capital do Estado, Joao Pessoa. 

para onde aflui um grande numero de migrantes oriundos de outras localidades do 

Estado. 

Segundo dados do IBGE, a populacao de Joao Pessoa era, no censo de 1970, de 

222.483 habitantes. mas, este numero cresceu, alcancando, em 1980, o patamar de 

326.380 habitantes. uma diferenca de 104.896 habitantes a mais que no periodo anterior. 

Ressalta-se que a mudanca na dinamica populacional paraibana esta diretamente 

relacionada as transformacoes socioeconomicas verificadas na sua agricultura nas ultimas 

decadas. cujos reflexos no campo incidiram sobre o curso tornado pela populacao rural 

inlluenciando. deste modo, na trajetoria dos fluxos migratorios. 

Das mesorregides paraibanas, as que apresentaram crescimento acentuado de sua 

populacao total, foram o Agreste, o Sertao e a Mata paraibana, sendo a Borborema a 

regiao que manteve uma media entre os diferentes censos. conforme Quadro 2.2: 

Quadro 2.2 - Paraiba: Populacao total segundo as mesorregioes - 1970/1991 (hab) 

Mesorreaiao 1970 1980 1991 

Agreste paraibano 867.455 970.123 1.110.553 

Sertao paraibano 686.009 760.319 802.825 

Mata paraibana 557.910 745.744 1.019.400 

Borborema 234.620 261.637 268.336 

Fonte: Araujo (1998) 

O modelo de desenvolvimento adotado beneficiou a agricultura atraves da 

introducao de novas tecnicas. metodos e recursos empreendidos no processo produtivo, 

porem. criou condicoes para agravar a situacao de exploracao. pobreza e miseria no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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campo contribuindo, deste modo, para expulsar grandes levas de trabalhadores rurais 

para as cidades paraibanas, principalmente para aquelas dotadas de grandes recursos 

infra-estruturais. 

A introducao de modificacoes nas relacdes de producao e de trabalho com a 

expansao da cana-de-acucar e pecuaria. alem da crise da cotonicultura. e.a estrutura 

fundiaria concentrada, foram elementos importantes nas mudancas do quadro 

populacional na Paraiba, nos anos 70, 80 e 90, respectivamente. Tais fatores foram 

responsaveis pela saida compulsoria do homem do campo. aumentando as migracoes 

rural-urbana no Estado, enquanto a reducao da populacao rural paraibana. a partir dos 

anos 70, pode ser creditada aos niveis alcancados pelas migracoes no Estado, cujos 

fatores econdmicos foram os principals componentes desta mudanca; com efeito, foram 

eles, tambem que passaram a explicar o comportamento nas tendencias dos indicadores 

sociais. incrementando o processo de urbanizacao e modificando as formas de 

organizacao da producao. 

Devido a incapacidade da estrutura de producao agricola paraibana em oferecer 

condicoes de reter o homem no campo. este procura melhores oportunidades 

econdmicas na cidade ou em outras areas agricolas, muitas vezes proximas das areas 

rurais de onde ele se originou. Nesses termos, a migracao passou a se constituir o meio 

que o migrante encontrou para tentar solucionar os problemas que se desenvolveram no 

campo. Para D U R H A N , "(...) a integracao de contingentes crescentes de trabalhadores 

rurais nas cidades nao significa apenas urbanizacao, mas e um aspecto de uma 

transformacao do sistema socioeconomic que afeta tanto o campo quanto a cidade". 

( D U R H A N , 1973:35). 

Na Paraiba, a migracao nao e um fenomeno recente. O que mudou no decurso 

dos anos. foram as formas e a quantidade de fluxos migratorios que ocorreram no 

Estado. No curso desta analise, verificou-se que, dos fenomenos migratorios tipicos, 

como rural-rural, rural-urbano e urbano-urbano, os que tiveram maior incidencia foram. 

sobretudo. o rural-urbano e o urbano-urbano. este ultimo tomando como referenda a 

questao de que o migrante saiu de um nucleo urbano para outro nucleo urbano: no geral. 

o movimento se delineia da seguinte forma: o migrante, ao sair do campo, dirige-se a 

cidade. onde ele pode ou nao passar um longo periodo estabelecido e depois continuar 
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migrando para outro, ou outros niicleos urbanos, sendo o ponto referencial tornado 

para explicitar a migracao ocorrida. o ultimo local de seu estabelecimento. ou seja. a 

cidade. 

Nas ultimas decadas, na Paraiba os determinantes que tern explicado as 

migracoes estao associados a fatores de carater conjuntural e estrutural que. juntos, 

explicitariam as correntes migratorias no Estado. 

No decurso das decadas de 60 e 70, observou-se grande variacao populacional 

com relativo aumento nas microrregioes da Paraiba. Das microrregides. as que 

apresentaram maiores indices de crescimento foram o Litoral Paraibano. a Depressao do 

Alto Piranhas, o Agreste da Borborema, os Cariris Velhos, o Brejo Paraibano e o 

Agropastoril do Baixo Paraiba
1 2

, entretanto. quase todas apresentaram saldos 

migratorios negativos. conforme se verifica no Quadro 2.3, a seguir. 

De acordo com os resultados apresentados em 1970 e 1980, a populacao rural 

paraibana. ainda apresentava. no periodo, indices maiores que a urbana mas, com base 

na analise dos dados, ja se verifica um diferencial entre a populacao urbana e a rural, 

com claro predominio da primeira. Neste periodo. varios fatores. ja perfilados analisados 

no decorrer deste capitulo, contribuiram para tal diferencial. destacando. entre eles, os 

resultados observados no campo do processo de modernizacao empreendido e a crise 

economica nacional. alem dos rerlexos sobre a economia paraibana. que ja vinha 

apresentando um quadro diferenciado do periodo anterior, final dos anos 70, quando 

entrou em crise. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 Essas denominacocs mudaram a partir de meados dos anos 80 
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Quadro 2.3 Paraiba: Populacao total em 1970, com variacao absoluta e componente 

migratorio no periodo de 1960/1970, segundo as microrregioes homogeneas 

Microrregiao Populacao 

recenseada 

1970 

Variacao 

absoluta 

1960/1970 

Saldo 

migratorio em 

1960/1970 

Taxa decenal de 

migracao 

1960/1970 
Litoral Paraibano 499.350 124.833 33.927 0.077 

Depressao do Alto 

Piranhas 

368.897 79.261 9.040 0.027 

Agreste da 

Borborema 

325.908 69.153 5.274 0.016 

Cariris Velhos 220.331 35.246 -4.974 0.162 

Piemonte da 

Borborema 

205.982 249 -30.927 -0.147 

Sertao de 

Cajazciras 

200.551 45.791 7.272 0.040 

Agropastoril do 

Baixo Borbor. 

139.573 5.484 -15.400 -0.112 

Brejo Paraibano 129.868 -2.890 -21.309 -0.162 

Curimatau 91.661 11.767 -5.553 -0.064 

Serra do Teixeira 88.365 19.463 1.369 0.017 

Catole do Rocha 87.890 23.045 3.642 0.047 

Serido Paraib. 53.866 15.994 4.958 0.108 

Fonte: IBGE, 1979 

As mudancas observadas na economia estadual, nas decadas de 70 e 80, 

sobretudo a partir da implantacao da modernizacao no agro paraibano. foram 

significativas na modificacao dos fluxos migratorios, em especial nos fluxos ocorridos 

no sentido rural-urbano e que por essas mudancas. 

O saldo migratorio paraibano nas duas decadas, e um componente que explica 

mais claramente a delineacao da mobilidade populacional identificada no Estado, no 

periodo, a qual nao apresentou decrescimo mas, ao contrario, cresceu significativamente. 

conforme os Quadros 2.4 e 2.5: 

Quadro 2.4 Paraiba - populacao residente total, urbana e rural - 1970-1980 

Ano Total (hab) Urbana (hab) Rural (hab) 

1970 2.382.6 1.002.2 1.380.4 

1980 2.772.6 1.450.4 1.322.2 

Fonte: IBGE. 1989 

Quadro 2.5 Saldo migratorio da Paraiba - 1960/1980 

Anos Saldo Migratorio (%) 

1960 323.998 

1970 513.759 

1980 753.056 

Fonte: SUDENE. 1984 
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Observou-se arrefecimento muito grande da populacao rural paraibana em 

relacao a urbana, principalmente em cidades de porte medio do Estado, que receberam 

um grande numero de migrantes oriundos do campo. Devido ao fluxo da populacao 

recebida. essas cidades aumentaram sensivelmente. sobretudo em seus contornos. Um 

outro aspecto a ser salientado relaciona-se aos niveis de imigracao e emigracao 

verificados entre 1970 e 1980, que apresentaram discrepancia, ou seja. os indices 

emigratorios foram maiores que os imigratorios. mostrando que, no Estado. o numero de 

migrantes saidos foi bem mais dimensionado, como mostra o Quadro 2.6, abaixo: 

Quadro 2.6 - Indices de imigracao e emigracao na Paraiba 1970/198" (hab i 

A NO IMIGRACAO EMIGRACAO SALDO 

1970 120.091 633.850 513.759 

1980 173.250 926.306 753.056 

Fonte: Sampaio & Rocha. 1989. 

Ao se analisar o perfil geral apresentado pela dinamica populacional paraibana no 

periodo compreendido entre os anos 70 e 80, logo se verifica que os aspectos 

economicos e sociais se encontram intimamente relacionados. Se as modificacoes na 

economia paraibana influenciaram no aumento das correntes migratorias no Estado, as 

migracoes tambem se constituiram num forte elemento. cujos retlexos foram 

processados tanto no campo como na cidade. 

No nucleo rural os efeitos sentidos pelas migracoes podem ser observados 

atraves da desruralizacao e, no segmento urbano, pelo crescimento desordenado que 

muitas cidades paraibanas. em particular as duas maiores cidades do Estado, Joao Pessoa 

e Campina Grande, experimentaram com este processo. Percebe-se, portanto, que existe 

uma intima relacao entre o desempenho apresentado no decurso deste periodo na 

economia paraibana e os movimentos migratorios observados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Conclusao 

Se de um lado. o modelo de modernizacao empreendido na agricultura brasileira. 

consistiu um dos grandes vetores de mudanca neste segmento da economia. por outro 

lado trouxe. no seu bojo. transformacoes de grande magnitude na estrutura social. 
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Na adocao deste modelo, dois aspectos foram considerados pilares basicos: o 

empreendimento de uma nova dinamica nos setores improdutivos, atraves de politicas e 

medidas que viabilizassem sua transformacao, e a possibilidade de insercao no comercio 

internacional. 

Se os privilegios resultantes deste empreendimento deram condicoes a 

determinadas regioes, como o Sudeste e Sul brasileiros, de impulsionarem suas 

economias. o resultado de tal processo tambem trouxe. no seu bojo, o onus social, pois 

as mudancas na relacao de trabalho e producao introduzidas no campo trouxeram 

impactos sobre os trabalhadores rurais em variadas categorias, como pequenos 

produtores descapitalizados, parceiros e arrendatarios, e agravou tambem as condicoes. 

ja tenues, dos trabalhadores sem-terra. 

A base sobre a qual se assentou tal empreendimento encontra-se calcada sobre o 

credito rural, que tern, no governo. o principal ator e impulsionador. e sobre a extensao 

rural, sobretudo a partir da adocao de insumos e todo o instrumental quimico-mecanico 

que passou a ser adotado. 

O credito subsidiado pelo governo foi a mola mestra que viabilizou o processo de 

modernizacao na agricultura brasileira e determinou inumeras modificacoes no campo; 

entretanto. percebeu-se claramente que as condicoes na qual a modernizacao no agro 

brasileiro se processou. foram diferenciadas de regiao para regiao, o que mostrou o seu 

carater excludente e localizado; alem disso, no ambito da conformacao da modernizacao 

agricola. verificou-se desnivel muito grande entre o financiamento e a injecao de recursos 

na efetivacao deste processo, de regiao para regiao. Neste contexto, o Nordeste foi, 

portanto, uma das regioes que mais sofreu com tal discrepancia. 

No contexto da economia regional, a Paraiba foi um dos estados nordestinos 

onde a e efetivacao do processo de modernizacao agricola mostrou claramente dois 

aspectos diferentes de uma mesma ideologia, ou seja, a modernizacao, ao empreender 

uma dinamica nova no curso da economia paraibana, tambem aflorou problemas sociais 

porque. alem de aumentar a concentracao da terra, intensificou as desigualdades sociais 

ja existentes no Estado. 
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A economia paraibana assistiu ao florescimento do seu segmento agricola com as 

mudancas introduzidas atraves do processo de modernizacao, mas, se ela experimentou 

fases de profunda dinamica. sofreu tambem com essas mudancas, pois o periodo aureo 

foi efemero e. no decurso da decada de 80, ela sofreu recrudescimento. tanto no 

contexto regional como no nacional. Entre os elementos que conduziram ao declinio da 

economia paraibana. estao o declinio da cotonicultura, que se aprofundou e ficou em vias 

de desaparecimento. demonstrando a fragilidade do sistema produtivo e da estrutura 

produtiva debil com que o bicudo veio acelerar. a crise do Proalcool e da pecuaria. e a 

decadencia de algumas culturas que tinham expressividade no cenario economico. Esses 

foram. portanto, alguns dos elementos que mostraram a fragilidade da economia 

paraibana. 

A elevacao do conteiido capitalista nas relacdes de producao no campo. via 

modernizacao agricola. propiciou. alem da elevada exploracao da forca de trabalho. a 

dificuldade de acesso a terra, devido a intensidade da concentracao da mesma ao 

aumento do assalariado rural e das migracoes. 

No encaminhamento desta analise, as migracoes exerceram importante 

posicionamento, uma vez que as mudancas ocorridas na estrutura produtiva poucos 

beneficios trouxeram a grande massa de trabalhadores rurais; ao contrario. favoreceram 

sua expulsao do campo. de forma que as migracoes passaram a exercer papel impar na 

conformacao deste processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPfTULO III zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. T E N D E N C I A S R E C E N T E S DAS MIGRAQOES NA PARAIBA: UMA 

AVALIAQAO DOS ANOS 90 

3.1 Introdugao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Viu-se, no capitulo anterior, que o processo de modernizacao agricola empreendido 

a partir dos anos 70, trouxe no seu bojo inumeras mudancas para o setor agropecuario 

paraibano colaborando, deste modo, para a elevacao dos fluxos migratorios no Estado. 

O quadro revelado nos anos 90, com relacao a questao agricola paraibana e sua 

relacao com os fluxos migratorios no Estado, nao e diferente de periodos anteriores, ate 

mesmo porque a economia paraibana nao se tern revelado promissora a ponto de contribuir 

para a diminuicao da mobilidade populacional neste Estado. Na realidade, o periodo em 

analise mostrou um mosaico de novos acontecimentos que, acrescentados aos problemas 

que ja vinham ocorrendo na decada anterior, contribuiram para aumentar a crise ja existente 

na economia paraibana e, sobretudo, no seu setor-base, o agricola. 

A instabilidade continuou sendo a marca constante revelada nessa economia. 

encontrando respaldo no fraco desempenho economico do Estado, tanto na dinamica 

estadual como na nacional. Nao ocorreu elevacao na taxa de crescimento interno, 

principalmente na agricultura paraibana. 

Percebe-se uma correlacao de fatores que demonstram a fragilidade da economia 

paraibana nos anos 90 e que se constituiram em fortes elementos na continuidade da crise. 

Entre esses fatores, estao o abastecimento de agua, os baixos indices de desenvolvimento 

humano, a continuidade do crescimento da taxa de desemprego e o despovoamento de 

areas rurais provocado pelas secas dos anos 90. 

Discutir-se-ao, neste capitulo, as principals tendencias observadas nas migracoes, na 

Paraiba. e a relacao existente entre elas e o painel tracado para a economia paraibana. 

particularmente para o seu segmento agricola, no periodo em analise. 
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3.2 Aspectos da Economia Paraibana nos Anos 90: Reflexos Sobre o Setor 
Agricola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ambiente economico nacional que se estabeleceu durante a decada de 80 foi 

regido por uma crise de ajuste fiscal de grandes dimensdes, cujas causas podem ser 

encontradas numa conjuntura internacional desfavoravel, que contribuiu para a elevacao 

das taxas de juro. aumentando, desta forma, a divida externa brasileira e criando um clima 

de desconforto interno, devido ao enorme desequilibrio que ocasionou e cujos impactos 

vieram a repercutir sobre a economia regional e estadual. 

Verificou-se que o modelo com base na substituicao de importacdes esgotou-se e, 

ante os acontecimentos que se esbocaram, tanto de carater estruturais como conjunturais, o 

Brasil nao conseguiu reelaborar um novo modelo de desenvolvimento, frente as 

transformacdes que aconteceram nos 80, com a economia internacional; na realidade e ante 

a crise do petroleo e das altas taxas de juro cobradas, o painel geral que se verificou no pais 

foi de agravamento de sua situacao e a dificuldade de contornar tal problematica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

**(...) a crise fi nance ira acabou com a fartura dos subsidios 

agrico/as que, desde a decada de 60, implementavam a 

modernizacao na agricultura e, conseqiientemente, 

fomentavam a concentracao de terras nas mdos de 

latifundidrios e grupos economicos, fatores responsdveis, 

como vimos, pela expulsdo de posseiros, parceiros e 

arrendatdrios. A verdade e que, com a crise economica e o 

desemprego crescentes, as razoes para migrar se 

multiplicaram, mas as oportunidades para efetivd-las se 

reduziram "(l
r

ALIM, 1998:20). 

Na realidade. o painel apresentado pela economia nacional nos anos 80 foi 

desalentador. de vez que as transformacdes naquela decada acentuaram a crise de algumas 

ja frageis economias estaduais, como e o caso da Paraiba, em que os reflexos desta crise 

vao ser sentidos vigorosamente sobre o andamento da economia, atraves do panorama 

apresentado pela economia paraibana. durante o periodo. 

"No trtenio 1980-1983, de pesada crise na economia 

brasileira e prolongada seca no Nordeste, a economia da 

Paraiba continuou a apresentar resultados precdrios. 0 seu 

FIB real per capita de 1983. USS845,64, a preco de 1990, foi 
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ape nas 4,04% maior que o de l980.(...)Os ultimos tres anos 

da decada 1980-1990 foram de pesada recessdo para a 

economia brasileira e de adversidade climdtica para o 

Nor deste, culminando com a general izacao da sec a por todos 

os estados desta Regiao, em 1990. Afetada por esta realidade 

nacional e regional, os resultados economicos da Paraiba. no 

periodo 1987-90, foram modestos, comparados com os do 

periodo 1983-87 "(POLARI, 1995:64). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Percebe-se. portanto, uma continuidade no panorama visto na decada anterior, ou 

seja, ausencia de dinamismo economico que elevasse a atuacao da Paraiba no quadro 

regional e nacional. 

"A Paraiba sofreu as repercussoes adversas que foram 

comuns ao meio rural nordestino, com a maior penetracdo do 

capital, elevando o conteudo capi talis fa das relacdes de 

producao das suas principals atividades agropecudrias. Alem 

disso. as secas e a decadencia de importantes culturas 

agricolas do Estado impuseram serios efeitos as condicoes 

gerais de producao do seu setor agropecudrio. Ao lado de 

tudo isso. a economia paraibana nao conseguiu ter um 

razodvel grait de integracdo na dinamica da acumnlacdo 

global de capital produtivo no pais, capaz de Ihe 

proporcionar altos niveis de desenvolvimento industrial, 

como ocorreu com outras economias estaduais da 

Regiao" (POLARI, 1995:72). 

A situacao da economia paraibana, que ja vinha mostrando visiveis sinais de 

declinio. principalmente no setor agricola. agravou-se devido, sobretudo. a repercussao da 

crise economica nacional e. tambem, as prolongadas secas entre 1979-1983 no semi-arido 

paraibano. que desestruturaram, de vez, algumas culturas ja falidas e acentuaram os 

problemas internos no Estado. Associado ao elemento externo, o quadro interno revelado 

pela economia paraibana vai colaborar com o aumento dos fluxos migratorios no Estado. 

Estes. que ha decadas ja vinham ocorrendo no Estado. elevaram sua intensidade. em 

particular por causa desta nova dinamica apresentada pelo setor base da economia 

paraibana. o agricola. 

"Nessas transformacdes das atividades agropecudrias 

paraibanas de impor pesados custos sociais e apenas 

escassos heneficios economicos. Com efeito. a acentuada 
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desorganizacdo imposta as tradicionais formas de producao 

no meio rural gerou um enorme excedente de mdo-de-obra, e 

da populacao de modo geral, exponenciando o exodo para as 

maiores cidades do Estado e a emigracao para outras regioes 

do pais, principalmente a Sudeste. A concentracao da 

propriedade fundidria, associada a decadencia da cultura 

algodoeira e a expansdo da cultura da cana-de-aciicar e das 

atividades pecudrias, significou expressiva subtracao na 

disponibilidade de terras para a producao dos alimentos 

bdsicos do grosso da populacao estadual (POLARI. 1995:74). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os anos 90 se iniciaram. mas poucas mudancas foram identificadas na economia 

paraibana. principalmente no setor primario, um dos seus pilares. A Paraiba. que nos anos 

70 sofreu efetivo crescimento com a desaceleracao nos anos 80 manteve. nos anos 90, o 

mesmo ritmo de desaceleracao. O PIB paraibano nao apresentou resultados satisfatorios no 

decorrer dos anos 90, seja a nivel total ou setorial mantendo. no periodo, taxas baixas de 

crescimento 

Com base nos resultados do PIB. tem-se verificado que a Paraiba tern apresentado 

evidentes sinais de regressao economica, situacao esta que nao conseguiu se reverter no 

decurso dos anos 90, comprovando a grave situacao de instabilidade da economia 

paraibana. 

"Desenvolvimento, na economia da Paraiba, vem sendo 

desenvolvimento do seu subdesenvolvimento economico e 

social evolucdo historicamente regressiva que se caracteriza 

formalmente por carencia de reinvestimento de riquezas 

acumuladas na producao de novas riquezas"(FORUM 

PARAIBA EM DEB A TE, 1990:24). 

Tabela 3.1 Paraiba. Variacao anual de crescimento real do PIB. total e setorial 1990- 1998 

ANOS Total (%) Agropecuaria (%) Industria (%) Servicos (%) 

1990 2,4 -27,7 11,1 3,0 

1991 2,4 32,0 -0,9 -1,6 

1992 -4,4 -14.2 -6,9 -0,6 

1993 -5,9 -65,2 5.5 2.9 

1994 13,2 98.2 9,5 8.1 

1995 6.6 7.1 7,7 6,0 

1996 5.6 15,0 2.7 5.6 

1997 (1) 5,2 -1.7 12.6 2,8 

1998 (1) 0.7 -49.8 13.3 1,5 

Fonte: SUDENE. Agregados economicos regionais.(l) Dados preliminares 1998 
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O desempenho da agricultura paraibana ja vinha declinando desde meados da 

decada de 80 e continuou a declinar na decada de 90. Neste periodo. os niveis de 

produtividade do setor agricola. acompanhados por mais periodos de estiagem verificados 

entre 1990-1992 e em 1997, alem da falta de investimentos no setor, acarretaram 

problemas principalmente para os pequenos produtores. com ou sem terra, deixando a 

agricultura paraibana vulneravel. Assim como a agricultura. outros segmentos economicos 

paraibanos. conforme a TAB. 3.1, tambem apresentaram periodos de instabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A fragilidade estrutural da economia paraibana e ostensiva. 

Mesmo nesta ultima decada do Seculo XX, o seu desempenho 

continua intimamente ligado ao comportamento das chuvas. 

Se o inverno e bom, como foi nos anos de 1994 e 1995, o PIB 

estadual cresce a alias taxas. Nos anos de 1991 a 1993, que 

foram de seca, aconteceu o contrdrio. Para a maioria das 

economias nordestinas, essa nefasta corre/acdo jd nao mais 

existe. Os maiores pesos relativos dos sens setores industrial 

e de serviqos sustentaram o crescimento economico, mesmo 

nos anos de seca "(POLARI, 1997:80). 

A Paraiba apresentou, portanto, nos anos 90, um retrato sem retoques da regressao 

base econdmica agricola. 

"Os problemas da economia paraibana nao sdo face is de 

resolver. O seu setor agropecudrio foi destrocado. As suas 

principals culturas estdo desaparecendo. Primeiro, foi a do 

sisal, depois a algodoeira. Com elas, esta indo toda uma 

estrutura de pequena producao agricola e animal de 

alimentos. A decadencia do complexo sucroalcooleiro 

vinculado a cana-de-aciicar, e flagrante. A sua ruina total 

nao parece improvd\>el. E questdo de mais alguns anos. A 

pecudria tambem passa por uma fase muito dificil. A sua 

ruina total nao parece improvdvel. E questdo de mais alguns 

anos. A pecudria tambem passa por uma fase muito dificil. 

Nenhuma cultura nova ou atividade agropecudria de vulto 

surgiu no Estado "(POLARI, 1997:48). 

A queda de desempenho do setor produtivo paraibano. em geral do agricola. elevou 

em massa o nivel de desempregados no Estado. O desemprego rural tern sido uma marca 

constante na historia econdmica do Estado. Na decada de 90. muitos trabalhadores 
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agricolas se deslocaram para a cidade, em busca de emprego. num mercado de trabalho 

afunilado e primando por uma mao-de-obra cada vez mais especializada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nao e tambem alentador o fato de a economia paraibana vir 

reduzindo o seu numero de trabalhadores assalariados. Isto e 

grave, tendo em vista a sua integraqdo as economias regional 

e nacional, que avancam no desenvolvimento capitalista. De 

1989 a 1993, o segmento dos assalariados ocupados na 

Paraiba diminuiu de 714.632 para 654.945 

trabalhadores "(POLARI, 1997:98). 

Outros trabalhadores rurais abandonaram de suas areas agricolas de origem. em 

busca de areas agricolas onde a oferta de emprego ou as condicoes de vida fossem melhor e 

pudessem viabilizar a sua sobrevivencia e da familia. Este e o caso de trabalhadores rurais 

saidos do semi-arido paraibano. fugidos da seca. ou mesmo da zona da Mata paraibana, ja 

que a cultura da cana-de-aciicar nao apresentou grande crescimento no periodo. A 

alternative, portanto. e a migracao sazonal. mas a realidade desses migrantes no cotidiano 

de suas atividades diarias demonstra o nivel de exploracao e a ma remuneracao existentes. 

conforme mostra este depoimento de migrante: 

"Hd nove anos que vou para safra da cana em Pernambuco. 

por causa que Id onde moro, em Fagundes, PB, nao dava pra 

sobreviver(...) A gente dorme no galpdo da usina. Sem 

sossego, nao come e nao dorme direito. Tudo e dificil: a 

preocupaqdo com os filhos, a familia. O trabalho e limpa, 

adubaqao, corte de cana, rocar mato...trabalho pesado. 

bracal. Se corto 10 toneladas de cana, a usina so paga 4.5 ou 

6 toneladas. Eu cortei cana junto com um amigo e recebemos 

10 toneladas, mas o rapaz que transporta a cana disse que 

tinha dado 19 toneladas. Ai eu fiquei olhando, a gente 

trabalha para a usina " (ASA BRANCA, 1994:1). 

A tendencia observada e o aumento nas migracoes em direcao a outras areas do 

Estado. da Regiao. ou mesmo para fora da Regiao. porque a dinamica ocupacional no 

campo paraibano nao foi incrementada a ponto de permitir que o trabalhador rural ali 

permanecesse: 

"0 setor primdrio paraibano absorvia, ate 1980, 

aproximadamente 50% da populaqdo economicamente ativa 
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(PEA) estadual. A partir de 1990 este setor passou a 

incorporar apenas 31%, aproximadamente, do efetivo da 

PEA. Segundo estimativas contidas nas estatisticas oficiais, o 

mercado de trabalho paraibano total nos anos de 1990. 

encontrava-se entravado em vir t tide de. mais ou me nos, 45% 

da PEA se encontrarem sem perspectivas de emprego. Esse 

panorama pode ser melhor visualizado com a leitura do 

Piano de Desenvolvimento Sustentdvel, do Governo Jose 

Maranhdo. At, encontra-se o reconhecimento de ter sido a 

Paraiba um dos estados que menos se expandiram. 

acarretando reducdo na sua capacidade de geracdo de postos 

de trabalho. Na verdade, responsabilizava esta situacao de 

grande desemprego "(FERNANDES e AMORIM, 1999:96). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para dificultar a situacao da economia paraibana. nos anos 90 um outro elemento 

veio espelhar este quadro: trata-se das secas ocorridas em 1991, 1992 e 1997, que 

aprofundaram o painel, ja caotico, apresentado pela agricultura, elevando a desorganizacao 

de sua estrutura produtiva. sobretudo quando trouxeram, no seu bojo. um novo 

condicionante: a crise de abastecimento de agua. Se as secas verificadas nos anos 90 

agudizaram uma situacao ja carente no Estado, o que dizer da crise no abastecimento
9 

Esta crise se revelou como um dos serios fatores que motivaram o adensamento dos 

problemas no Estado; alem disso. ela desnudou uma situacao ja reflexa que, ao se agravar, 

alcancou patamares sobretudo nos setores agricola, industrial e comercial. 

"As chuvas praticamente cessaram e as conseqiiencias 

comecam a ser refletidas atraves da falta de agua. 0 

problema volta a tomar proporcdes alarmantes. sobretudo 

porque a maioria dos acudes, principals reservas hidricas da 

Paraiba. volta a apresentar volumes criticos deixando a 

populacao em estado de alerta"(JORNAL DA PARAIBA, 

12.08.1999). 

Com efeito, nao foram penalizados apenas os trabalhadores agricolas com a crise no 

abastecimento. uma vez que ela tambem contribuiu para a desarticulacao das atividades 

produtivas no meio rural paraibano. Verificou-se que varias cidades paraibanas tambem 

foram atingidas no seus segmentos produtivos como, por exemplo, Campina Grande.. 

"Informagdes chegadas a Superintendencia do Banco do Brasil, em Campina Grande, ddo 
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conta de que pelo menos oito indiistrias poderdo reduzir drasticamente sua producao a 

partir de Janeiro. Porfalta ddgua (CORREIO DA PARAIBA, 31.12. 1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 racionamento foi entao a principal medida adotada por muitas cidades paraibanas 

com o baixo indice de agua apresentado por seus mananciais. Isto se verifica porque quase 

todos os mananciais de rios e acudes. sobretudo no semi-arido. tornaram-se escassos, 

diminuindo a producao de alimento, o que provocou aumento do numero de saques e 

pilhagens nas cidades proximas a zona rural das areas afetadas. 

"A seca na Paraiba comeqa a se agrmw e jd atinge. alem do 

Sertao e Cariri, o brejo e o litoral do Estado. Em vdrtos 

municipios, como Teixeira, Jacarau, Soledade e Sao Joao do 

Cariri, os prefeitos decretaram estado de calamidade publico. 

Em Jacarau, no litoral, 80% do abastecimento sdo feito 

exclusivamente atraves de carros-pipa. Em Souza 60% da 

area plantada estdo perdidos. As culturas de milho, arroz e 

feijdo, estdo comprometidas"(CORREIO DA PARAIBA, 

economia, 31.12.1998). 

Como primeiro recurso adotado para reduzir. sobretudo, o desperdicio de agua. 

atraves do uso indiscriminado do liquido e dos vazamentos existentes, foi o racionamento. 

quando a CAGEPA passou, entao. a exercer maior controle maior no consumo de agua. nas 

cidades em crise de abastecimento no Estado. 

"(...) Em todo o Estado, 40 municipios estdo tendo agua 

racionada e cerca de 530 mil pessoas estdo sendo atingidas 

cerca de 16% populacao total. A Cagepa (Companhia de 

Aguas e Esgoto da Paraiba) informou que atualmente 31 

sistemas de abastecimento estdo totalmente parolisados, 37 

estdo em funcionamento parcial e 109 em funcionamento 

p/eno em todo o Estado" (JORNAL DA PARAIBA. 

01.07.1999). 

Na esteira do racionamento e diante de uma situacao de colapso de agua, iniciou-se. 

por parte do governo federal, a distribuicao de cestas basicas doadas pelo Programa 

Comunidade Solidaria. atraves do Programa de Combate aos efeitos da Seca. Alem dessa 

medida. adotada pelo governo federal, o governo estadual utilizou um dispositivo ha muito 

tempo requisitado, a organizacao de frentes de trabalho. como forma de viabilizar uma 

saida para o quadro caotico apresentado nos municipios paraibanos para corner os saques e 
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pilhagens existentes nas cidades vizinhas a zona rural:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "As/rentes de trabalho crtadaspelo 

governo do Estado, no interior, ja alistaram 79 mil pessoas em pottco mais de um mes. A 

partir do inicio de maw, asfamilias vdo receber RS50.00 por mes para escapar da fome. 

A situacao e grave em vdrias regioes, principalmente no semi-arido, Sertao e 

Cariri "(CORREIO DA PARAIBA, 31.12.1998). 

Verificou-se que a crise de abastecimento de agua nao atingiu apenas as pequenas 

cidades do interior do Estado. Cidades de grande porte, como Joao Pessoa e Campina 

Grande, tambem sofreram com a crise, vez que ambas entraram em estado de calamidade. 

devido a escassez de agua nas barragens de Gramame-Mamuaba, Joao Pessoa. e no Acude 

Epitacio Pessoa. o Boqueirao. este ultimo abastece Campina Grande e cidades vizinhas que 

cobrem o Compartimento da Borborema. 

No que se refere a Joao Pessoa, o periodo em que se estendeu o racionamento foi 

muito curto e foi efetuado como medida para evitar colocar em risco o complexo 

Gramame-Mamuaba. Deste modo, a implementacao do racionamento conteria o excessivo 

gasto de agua verificado no Municipio. 

" A reduqao em 50% da retirada de agua das barragens, que 

antes era de 2.200 litros por segundo, somada d suspensdo 

das irrigaqdes, d retirada de bombas clandestinas. as chuvas 

que ocorreram e d recuperacdo e perfuraqao de poqos 

ajudaram a presenw o nivel de agua nas barragens. que 

ainda estdo em regime de alertaf...) sem o racionamento, os 

pessoenses teriam ftcado sem agua desde o comeqo do 

ano "(CORREIO DA PARAIBA, 05.12.1999). 

Em relacao a Campina Grande, cujo abastecimento provem do acude Epitacio 

Pessoa. o Boqueirao, a situacao foi mais agravante, porque a cidade teve o racionamento 

iniciado em 1998 e tal problema continuou a perdurar durante todo o ano del999, 

terminando a decada perfilando este quadro. Um outro aspecto a salientar e que. alem do 

agravamento da crise pela diminuicao do volume de agua no acude de Boqueirao, foram 

apreendidas moto-bombas utilizadas pelos irrigantes que tinham culturas nas areas 

proximas ao acude acentuando. assim. as dificuldades de uma grande maioria de 

agricultores. 
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"O esgotamento de Boqueirao esta deixando um rastro de 

Imogens tristes ao longo do manancial. As culturas estdo 

morrendo e centenas de famiiias, que dependiam da 

agricultura para sobreviver. ja comecam a passar por 

necessidades. Em muitas areas nao ha mais o que collier e a 

ajuda prometida como garantia da suspensao da irrigacdo 

ainda nao chegou e nem hd perspectiva. Na zona rural, os 

trabalhadores estdo de bracos cruzados, ou melhor. 'tamo 

com as mdos na cabeca, sem saber o que fazer. A nossa maior 

preocupacdo e chegar o Sdbado e nao ter comida para dar os 

nosso filhos' Essa foi a afirmacao do trabalhador rural 

Severino Bezerra de Menezes "(JORNAL DA PAH4IBA, 

01.07.1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na verdade. a crise de abastecimento de agua trouxe a tona a discussao em torno da 

transposicao das aguas do Rio Sao Francisco. E necessario destacar que o problema da 

escassez de agua na Paraiba remonta ao seculo X I X , epoca das grandes secas ocorridas. 

quando foram construidos acudes com o proposito de diminuir os efeitos produzidos pela 

seca. Foi ainda no seculo X I X que se comecou a empreender projetos que viabilizassem a 

transposicao das aguas do Rio Sao Francisco para a Paraiba. 

"Os primeiros esbocos de estudos a respeito da canalizaqdo 

das aguas do Rio Sao Francisco, para o Rio Jaguaribe, foram 

elaborados por Antonio Marcos Macedo, um cearense do 

Cariri, que chegou a ser intendente do municipio do 

Crato,CE. Entretanto, foi Domingos Jaguaribe, Deputado 

pelo Ceard, quern divulgou as ideias da transposicao, no 

seculo passado. Apoiado nos trabalhos do engenheiro Tristdo 

Franklin de Ale near, Domingos Jaguaribe escreveu o 

trabalho contribuicao para canalizacdo do Rio Sao Francisco 

para o Jaguaribe "(CARNEIRO, 1998:60). 

U m seculo depois registra-se, na Paraiba, a crise de abastecimento de agua e se 

coloca em pauta a transposicao das aguas do Rio Sao Francisco, como fonte salvadora dos 

problemas de alguns estados nordestinos atingidos pela seca e com crise no abastecimento. 

A transposicao das aguas do Rio Sao Francisco, bem como a barragem de Acaua. no caso 

paraibano. seriam alguns dos principais vetores para sanar a crise de abastecimento 

verificada no Estado e. sobretudo. nas cidades que cobrem o compartimento da Borborema. 
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Assim como na tonica dos diferentes programas empreendidos para o Nordeste e, 

particularmente. para a Paraiba. viriam beneficiar uma grande demanda de populacao rural 

carente, porem na pratica nao se efetivaram: apenas a construcao da Barragem de Acaua e 

uma realidade. ja que a transposicao nao passou de notas dos jornais e noticiarios, bem 

como da agenda de politicos paraibanos, nao havendo, por parte do governo federal, 

qualquer preocupacao em efetivar este processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ora, pois. Sao quase 13 mi/hoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brasileiros, mais de 6,8 

milhdes do Ceard. 3,3 milhoes da Paraiba e 2,6 mi/hoes do 

Rio Grande do Norte, a clamarem, hd mais de um seculo, por 

uma transposicao de aguas de uma das bacias hidrogrdficas 

proximas a do Rio Sao Francisco ou a dos Rios Araguaia e 

Tocantins - para os principals pequenos rios desses tres 

Estados. Mais de um seculo de ape/os, solicitacdes, 

demandas, ofertas de projetos de solucdo, tudo dirigido aos 

governantes da Nacdo e nada de atendimento, nada de uma 

simples atencdo! Em vez de atendimento, fazem discursos. 

Criam orgdos federals para cuidar do problemas das secas. 

Mas nao tomam a decisdo politico de iniciar a construcao do 

que e necessdrio para a transposicao'"(JORNAL DA 

PARAIBA, opinido, . 12.08.1999). 

Com este. quadro. como compreender a conducao dos fluxos migratorios na 

Paraiba e sua intensidade
9

 Na realidade. o que se percebe e que as secas e a crise de 

abastecimento de agua em varios municipios paraibanos contribuiram para aumentar a 

migracao interna no Estado e para fora dele. 

A crise no abastecimento de agua no Estado favoreceu o aumento do desemprego. 

tanto rural como urbano. a desestruturacao de pequenas culturas e, sobretudo, o 

despovoamento de areas rurais, onde se observou que muitos trabalhadores rurais, ao terem 

sua principal fonte de sobrevivencia, a agricultura, desorganizada, rumaram em direcao aos 

centros urbanos do Estado, ou mesmo para fora da regiao, o que favoreceu o aumento nas 

migracoes no Estado. 

Dada a falta de condicoes para sua manutencao e a ausencia de recursos financeiros 

para permanecer no campo. a migracao se sobressai como um dos indicativos mais fortes 

na alternative do migrante. Desta forma, verificou-se um grande fluxo de migrantes em 
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busca das grandes metropoles brasileiras, como Rio de Janeiro, Sao Paulo e Brasilia, que 

constituem as rotas mais comuns empreendidas pelos migrantes paraibanos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Fugir da seca e buscar a sobrevivencia em outros centros, 

esta sendo a unica saida para um numero expressivo de 

camponeses. A maioria e constituida de pais de familia que, 

sem ter o que comer, vendem, se tiverem, o unico bem, para 

comprar passagem. Quando nao tern o que vender, mendigam 

o bilhete para Sao Paulo, Rio de Janeiro ou Brasilia, nos 

orgdos publicos. Quando o bilhete e conseguido, eles deixam 

tudo para trds e rumam com destino ao Sudeste do pais, 

engrossando o contingente de fawlados, na periferia das 

grandes metropoles, onde o desemprego tambem afeta 

milhares de trabalhadores. Enquanto a seca arrasa as 

lavouras e acaba com os escassos mananciais d'dgua, as 

empresas de transporte rodovidrio aumentam seu 

faturamento transportando para o Centro-Sul os agricultores 

que dec idem ten tar melhor sorte naquela parte do Brasil...No 

mes de marco rumaram ao Rio de Janeiro 6.840 pessoas e no 

mes de abril o numero foi elevado para 7.200" (DIARIO DA 

BORBOREMA,02.02. 1997). 

Este e o quadro que, comumente, acontece na Paraiba durante este periodo. quando 

uma leva enorme de paraibanos migra buscando melhores condicoes de vida em outras 

areas do Brasil. principalmente no Centro-Sul. O depoimento que registra bem esta questao 

e o da professora Maria Luciana Medeiros, da cidade de Salgadinho, PB, considerada a 

mais pobre do Nordeste: "A populacao aqui era de mais de 500 pessoas. mas muita gente 

foi embora e nao volta; meu sonho e ir para Sao Paulo ou Rio de Janeiro; aqui nao e local 

para ninguem viver" (CORREIO DA PARAIBA, 31.12.1998). 

A falta de recursos que possam incrementar a economia paraibana e. 

particularmente, o setor primario a ela correspondente, associada a falta de empenho por 

parte do governo com relacao a carencia do pequeno produtor, indica um movimento febril 

na Paraiba: o seu subdesenvolvimento socioecondmico. Esta ausencia de investimentos 

para recuperar a economia paraibana. investimentos movidos tanto a nivel estadual como 

federal, torna o quadro cada vez mais agravante. 

As perspectivas que se abrem nao sao tao boas, face a realidade que se observa em 

seus tres setores: no primario. no terciario e no secundario. e nos seus niveis politico, social 

e economico. Faz-se necessario. portanto. maior empenho por parte do governo estadual e. 
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respectivamente, de setores a ele relacionados, assim como do governo federal, atraves de 

investimento de recursos para se tentar modificar o quadro que perfila a economia 

paraibana que se vem arrastando desde os anos 80. 

Sem recursos financeiros para empreender mudancas no seu quadro economico e, 

desta forma, incrementar a produtividade, em particular no segmento agricola,.que tern sido 

o mais penalizado, a economia paraibana nao tern encontrado meios de se soerguer, ante os 

problemas que o Estado tern enfrentado e. deste modo, sair da crise por que vem passando 

ha decadas. 

A concentracao da renda. a concentracao fundiaria e o fragil desempenho do setor 

agropecuario paraibano, sao alguns dos fatores que tern contribuido para acentuar a crise 

na economia paraibana e para colaborar com o aumento das migracoes no Estado. 

principalmente com os fluxos de origem rural e urbana: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...)Como se ve, as evidencias sintetizam a triste realidade da 

vida socioeconomica da Paraiba, na his tori a recente. 0 

desenvolvimento das suas atividades produtivas nao vem 

possibilitando as condigoes minimas de subsistencia, para 

uma grande parcel'a da sua populacao. Isto vem jazendo com 

que o Estado seja detentor dos maiores indices de migracao 

populacional para o resto do pais. Aquele seu me nor 

crescimento demogrdfico reflete, sobretudo, a severa 

involucdo relativa da sua economia. Nao e, portanto, por 

acaso, que a populacao paraibana se destaca no proprio 

Nordeste, pe/os seus miserdveis indicadores bdsicos de 

condigoes de vida"(POLARI, 1997:29). 

O 1DH e um dos componentes analisados no conjunto de fatores socioecondmicos. 

que contribuiu para tracar o perfil geral da dinamica paraibana nos anos 90. Elaborado 

desde 1990, como elemento fundante da parceria PNUD-IPEA, com o proposito de 

verificar e medir a qualidade de vida e o progresso humano no Brasil, o I D H , ao fazer um 

exame das disparidades socioeconomicas existentes nos estados brasileiros. calcula os 

niveis de pobreza e desigualdades apresentados. Ele capta as diferentes dimensoes do 

processo de desenvolvimento humano. 

No que se relaciona aos anos 90, o trabalho realizado pelo PNUD-IPEA. mostrou a 

situacao social brasileira como reflexo do acumulo de problemas oriundos de decadas de 

ausencia de providencias por parte do governo federal, com relacao aos problemas sociais. 
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Para detectar o IDH sao utilizadas, para mensuracao, as seguintes variaveis: longevidade. 

nivel educacional e renda. 

No ambito desse processo. verificou-se que os indices de desenvolvimento humano 

apresentados pela Paraiba no decurso dos anos 90, foram baixissimos; tal declinio foi 

decorrente dos problemas economicos enfrentados pelo estado e se constituiram num 

indicativo, que veio engrossar a crise econdmica ja evidente no estado, neste periodo. Na 

classificacao regional, a Paraiba. diante das outras unidades regionais. nao alcancou os 

resultados esperados estando. portanto. abaixo de todos eles, conforme mostra o Quadro 

3.1. 

Quadro 3.1 - Classificacao dos estados nordestinos, segundo o indice de desenvolvimento 

humano - 1992 

Estados Valor do I D H I D H 

Sergipe 0,663 18 

Bahia 0,609 19 

Pernambuco 0,577 20 

Rio Grande do Norte 0,574 21 

Maranhao 0,512 22 

Ceara 0,506 23 

Piaui 0,502 24 

Alagoas 0,500 25 

Paraiba 0,466 26 

Fonte: PNUD-IPEA. 1996 

De acordo com os dados revelados, a Paraiba apresentou baixo I D H , uma vez que. 

na mensuracao realizada, e considerado nivel elevado de desenvolvimento humano ou que 

contam com condicoes favoraveis, valores do I D H entre 0,6 e 0,9, e este nao foi o resultado 

apresentado pelo Estado. Quando se compara a situacao da Paraiba com a dos demais 

estados brasileiros. ela permanece em baixa. 

O painel revelado pela situacao socioeconomica no Estado e o elo que faz intrinseca 

conexao com este indice. A Paraiba, desde o inicio da decada de 90 ate a confeccao dos 

ultimos relatorios com I D H elaborados pelo PNUD-IPEA. nao apresentou nenhuma 

alteracao nos seus quadros social e economico. que pudesse reverter esta situacao. Nao 
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foram realizadas politicas piiblicas que modificassem a situacao dos tres segmentos 

economicos. nem as disparidades sociais existentes, fruto, entre outros fatores. da 

concentracao de renda no Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na Paraiba, a divulgagdo des.se relatorw repercutiu 

fortemente sobre todos. Para alguns, esse documento veio 

apenas fornecer os dados de uma realidade que se constata 

facilmente; basta, portanto, abrir os olhos ao seu redor e se 

sensibilizar com o man to de pobreza que envoi ve a periferia 

de cada cidade da Paraiba e, em especial, a da Capital, Joao 

Pessoa " (FERNANDES & AMORIM, 1999:99). 

Os determinantes na qualidade de vida, pobreza urbana e rural, analfabetismo. 

disparidades sociais, foram alguns dos vetores que interferiram no resultado da PNUD-

IPEA para o Estado. Nao houve crescimento, aqui, que pudesse beneficiar todos os grupos 

e os poucos recursos barganhados estiveram concentrados nas maos de algumas pessoas. 

visto que na distribuicao da renda nao se verifica comportamento uniforme. O prcprio 

desempenho do Estado na dinamica regional e nacional, nao alcancou patamares favoraveis 

no periodo. 

Na decada de 90, nao se percebeu, na Paraiba, o crescimento da populacao rural 

mas, ao contrario. esta tern mantido indices relativamente baixos em relacao ao nucleo 

urbano. De acordo com QUEIROZ (1994) em estudo baseado em dados apresentados na 

decada de 90. sobretudo em relacao ao censo de 91, verificou-se um atenuado crescimento 

urbano as custas do rebaixamento populacional do campo. o que enseja um despovoamento 

das areas rurais. 

Tal quadro se manteve presente na contagem populacional elaborada pelo IBGE em 

1996, o que veio comprovar que o quadro tern permanecidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 mesmo, isto e, instavel, uma 

vez que nao apresentou quase nenhuma alteracao na elevacao da populacao rural 

paraibana, de acordo com a TAB. 3.2. 
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Tabela 3.2 - Paraiba: Populacao rural e urbana - 1991/1996 

PARAIBA 1991 (hab..) 1996 (hab.) 

Populacao rural 1.149.048 1.043.630 

Populacao urbana 2.052.066 2.261.986 

Fonte: IBGE - Censo 1991 e Contagem Populacional 1996 

Tomando-se como analise os indices pelos censos de 1980 e 1991 e a contagem 

populacional em 1996, verifica-se que, com relacao as mesorregioes paraibanas, o Agreste 

paraibano e o Sertao foram aquelas que apresentaram maior crescimento em 1980. 

enquanto em 1991 e 1996 apresentaram decrescimo. Tomando-se como base algumas 

microrregides paraibanas para esta mesma analise, verificou-se que. se em 1980 elas 

apresentaram relativo aumento. a tendencia demonstrada em 1991 e 1996 foi de 

rebaixamento, conforme mostram os Quadros 3.2 e 3.3. 

Quadro 3.2 - Populacao rural, segundo as mesorregioes 1980-1996. 

Mesorregioes 1980 1991 1996 

Agreste da Paraiba 506.516 450.398 401.161 

Sertao 468.393 396.142 346.749 

Borborema 175.729 144.128 130.208 

Mata paraibana 171.616 158.380 199.114 

Fonte: IBGE - Censos 1980 e 1991 e ( 

Quadro 3.3 - Paraiba: populacao rural, segunc 

"ontagem Populacional, 1996 

o as microrregioes 1980-1996 

Discriminacao 1980 1991 1996 

Paraiba 1.322.254 1.149.048 1.043.630 

Sousa 96.446 77.314 69.645 

Campina Grande 89.715 87.203 83.133 

Brejo paraibano 87.718 75.051 66.530 

Guarabira 75.727 61.013 56.604 

Cariri Oriental 40.464 37.368 35.284 

Patos 33.209 24.590 20.848 

Joao Pessoa 28.961zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 27.581 28.575 

Fonte: IBGE. varios censos e Contagem Populacional 
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O que se observa e que a Paraiba nao experimentou uma grande explosao 

demografica no curso da decada de 90, ou seja. um aumento intenso em sua taxa de 

crescimento no total de sua populacao mas, ao contrario, apresentou a menor taxa de 

crescimento demografico de acordo com pesquisas realizadas pelos censos em todo o 

periodo que acoberta os censos paraibanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A taxa de crescimento demografico no periodo 91-96 atingia 

apenas 0,64% de crescimento anital, e a menor de todo o 

periodo de investigacdo censitdria e tern suas causas ligadas 

ao intenso declinio do numero medio de filhos por mulher, 

reducdo do tamanho da familia e correntes migratorios que 

se movimentam dentro e, principalmente, fora do Estado. 

Deve-se ter em mente que a Paraiba tinha uma taxa de 

fecundidade 6,2 filhos em media por mulher e, segundo a 

PNAD-95, esse mesmo valor e hoje ligeiramente inferior a 

9,3 filhos por mulher, o que da uma margem clara da 

reducdo do ritmo de crescimento vegetativo. A capital, Joao 

Pessoa, cresceu a uma taxa de 2,0% ao ano. Outros 

municipios que compoem a area contigua Capital, tambem 

apresentaram crescimento significativo, identificando-se 

como areas receptoras de populacao migrante, como 

Cabedelo (3,6% ao ano), Santa Rita (2,3% ao ano) e Bayeux 

(1,7% ao ano). Campina Grande, o segundo municipio do 

Estado em populacao, teve tin? crescimento modesto, da 

ordem de 1,12% ao ano. Diversos municipios situados na 

regiao semi-drida tiveram crescimento negativo ou 

insignificantes denotando a existencia de grandes areas de 

expulsdopopulacional"(JORNAL DA PARAIBA, 20.06.1997). 

Quando se verificam os resultados apresentados pela contagem populacional 

realizada pelo IBGE para 1996, percebe-se o diferencial nos deslocamentos de grupos 

humanos. no periodo em analise : 

"(...)revelam o aprofundamento de algumas tendencias 

obsen'adas na decada passada e o surgimento de novos 

padroes localizados, de distribuigdo espacial da populacao. 

O processo de reducdo da intensidade das migracoes inter-

regionais teve prosseguimento na decada de 90. Embora os 

principals fluxos de origem-destino nao tenham 

substancialmente se alterado, seu impacto e relevdncia 

demografica sdo atualmente menos importantes do que o 

eram nas decadas anteriores (...) a dinamica migratorio 
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dentro de algumas unidades da federacao. vem-se 

consolidando como um fendmeno expressive) em diversos 

espacos regionais, favorecendo o crescimento de polos 

municipals ou sub-regionats de atracdo " (IBGE, 1997:86). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O aumento gradativo das areas urbanas, em especial nas cidades de pequeno e 

medio portes do Estado. reforcam esta analise a nivel nacional. No processo de distribuicao 

populacional na Paraiba. as cidades de pequeno e medios portes. assim como a Capital, tern 

aumentado sensivelmente. passando a se constituir em areas receptoras de migrantes. 

provocando um intenso processo de urbanizacao desorganizado, uma vez que essas cidades 

estao crescendo pela periferia. em sentido desordenado: 

"A perda liquida da populacao reflete o papel desempenhado 

pela economia paraibana na dinamica da acnmulacdo do 

capital, a nivel nacional. Como e sabido. o Estado da 

Paraiba sifua-se numa regiao periferica, deprimida no 

espaco brasileiro, ocupando, por sua vez, no contexto 

regional, uma situacao de periferia. Vale dizer, a sua 

dinamica econdmica e reflexa e secundaria. Reflexa, no 

sentido de que responde a estimulos que se situam fora do 

dmbito estadual. Secundaria, d medida que os investimentos 

all realizados passam por um processo de 'fltragem especial, 

quando nao pura e simplesmente, por uma especulacdo 

fiscal'. A posicdo ocupada pela Paraiba no processo de 

producao do espaqo nacional sob a egide do capital 

oligopolista, tern implicado em declinio do peso economico 

estadual, quer a nivel regional, quer nacional, diminuindo, 

em conseqiiencia, a sua capacidade de refer a populacao. 

I 'ale lembrar que, denfre todos os Estados da Federacao, a 

Paraiba e o que apresenta menor capacidade de retencdo 

populacional" (MOREIRA, 1989:381) 

A Paraiba. conforme se observou, foi paulatinamente, ao longo das decadas de 80 e 

90, perdendo sua importancia, face as outras economias regionais, devido ao seu baixo 

nivel de desenvolvimento. Foram, portanto. os elementos presentes na economia paraibana. 

sobretudo na forma como o segmento agricola se tern comportado. que contribuiram para 

a expulsao de um significativo numero de migrantes do Estado. 

Com efeito. e este o quadro que se verifica no Estado, em que as deficiencias 

apontam o estagio de fragilidade a que chegou a economia paraibana. Nao se verificou. 
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portanto. reversao na situacao mas, ao contrario, tal situacao se agravou, conforme afirma 

POLARI: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A decadencia da producao paraibana de a/goddo, pela 

natureza de suas relacdes socioeconomicas baseadas na 

propriedade da terra, significou, tambem, o atrofiamento de 

importante sistema de cessdo de terras para a producao 

alimentar de subsistencia dos trabalhadores do meio rural. 

Este fato tornou-se muito grave, tendo em vista a sua maior 

concentracao nas areas semi-dridas do Estado. Alem disso, 

os investimentos publicos efetivados na Paraiba. em 

modernas estradas, e atualizados sistemas de energia eletrica 

e de telecomunicacdes, cobrindo quase todo o ierritorio 

estadual, valorizaram muito as terras das zonas rurais. Isto 

fez aumentar o interesse pela sua apropriaqdo, nao so como 

estoque de resema em importantes atividades, como as da 

cana-de-aqucar e pecudria, mas tambem como forma de 

acumulaqdo de riqueza"(POLARI, 1995:74). 

0 que se percebe e que o aprorundamento da crise interna paraibana foi o vetor que 

propiciou mudancas na sua dinamica populacional. A Paraiba nao tern dado sinais claros de 

que vai reverter este quadro mas, ao contrario, pouquissimas tern sido as mudancas 

experimentadas na economia paraibana e, principalmente, no setor agricola: 

"A desaceleraqdo e vulnerabilidade da economia, associadas 

aos crescentes niveis de concentracao de renda e d reduzida 

capacidade do Estado de absorver parte significativa de sua 

forqa de trabalho em empregos produtivos, deram lugar a 

indicadores de condiqoes de vida extremamente precdrias no 

Estado, nao obstante a evoluqdo positiva de muitos 

indicadores" (SEPLAN, 1997:12). 

A vulnerabilidade econdmica do Estado, associada a vulnerabilidade social de 

grande parte de sua populacao, principalmente do segmento rural, que e desprovido de 

recursos financeiros. e o elemento que tern elastecido as desigualdades sociais existentes 

na Paraiba. 

Com efeito. tem-se verificado, no Estado, um grande abismo entre as condigoes 

pauperrimas de vida de grande parte de sua populacao. principalmente a rural, e a 

concentracao de beneficios e riquezas. alem da ja intensa concentracao de terras que se 
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verifica no meio rural paraibano, palco reflexo de grandes conflitos por terras nele 

existentes. 

Ao se analisar a economia paraibana, e principalmente o setor agricola, verifica-se 

que este se modernizou em determinados segmentos, ou seja, nem todas as unidades 

produtivas foram beneficiadas com os incentivos do Estado ao setor agricola. Percebe-se 

dai, que um grande numero de trabalhadores rurais nao recebeu esses incentivos e muitos 

ate foram expulsos do campo. 

Com efeito, observou-se que, desde o processo de modernizacao, nos anos 70 ate a 

decada de 90 na Paraiba, a grande maioria de trabalhadores rurais tern sofrido com as 

modificacoes introduzidas no campo, em que um dos efeitos a revelar tal quadro foram as 

migracoes verificadas na epoca e que, infelizmente, continuam a ocorrer no Estado, 

mostrando os custos sociais e a ausencia de medidas que pudessem reter o trabalhador 

rural, com ou sem-terra, no campo, colaborando, desta maneira, com a diminuicao dos 

fluxos no Estado. 

Nos anos 80. elementos externos relacionados a conjuntura politica e econdmica 

nacional, constituiram-se em fortes condicionantes para agravar a crise econdmica que se 

estava processando na economia estadual, quase sempre em um dos seus setores de base o 

agricola: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) concorreram como for cos adversas ao processo de 

crescimento: a) o literal desaparecimento do algoddo como 

cultura comercial tradicional agravada pela praga do bicudo. 

b) uma seca duradoura que se abateu sobre o semi-arido 

nordestino: c)os rebatimentos, na Paraiba, da crise 

econdmica e fiscal nacional" (SEPLAN. 1996:9). 

Este quadro, que perfilou o setor agricola paraibano na decada de 80, pouco se 

modificou na decada de 90, ou seja, a maneira como a agropecuaria paraibana se tern 

comportado, mostra que o setor tern declinado progressivamente. Segundo SEPLAN(1997) 

dois fatores tern colaborado para isso: a reducao na producao dos produtos basicos e a 

perda de competitividade dos produtos paraibanos em relacao aos produtos dos demais 

Estados da regiao. O que constata enseja e que a atual situacao da Paraiba nao tern 

oferecido grandes perspectivas para que ocorram mudancas e para que mude o painel acima 

descrito. 
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O resultado deste processo sao modificacoes que ocorrem nao apenas na 

composicao do agro-paraibano mas. tambem no tecido urbano. ou seja. as cidades 

paraibanas sofrem com as adversidades que acontecem no campo, o que incide no aumento 

de dois problemas para as cidades: o interno, que e inerente a atividade urbana, e o externo. 

ambos oriundos da zona rural. 

Com relacao as cidades observa-se. atraves do retrato que se esboca da Paraiba no 

periodo compreendido entre os anos 80 e 90. que a grande maioria de suas cidades. 

sobretudo aquelas de porte medio proximo as areas rurais, tern crescido bastante em relacao 

a seus contornos, ou seja, pela periferia, bem como a Capital do Estado o que explica o 

crescimento desproporcional da periferia. fato que conduziu ao chamado inchamento 

urbano. tanto pelo aumento de favelas quanto pelo numero crescente de conjuntos 

habitacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os movimentos de populacao se dirigem, pois, as areas 

urbanas, de modo geral, que ere seem em media 4,2% ao ano, 

com enfase para a capital, cujo crescimento anual atinge a 

media de quase 5,3%. (...JA cidade se ve, assim, invadida por 

correntes migratorios que ocupam seus contornos. 

Simultaneamente, processam-se inumeras transformacdes 

urbanas que the alteram o perfi! como, por exempto, a 

construcao de diversos conjuntos habitacionais edificados 

alem dos limites onde ate entao o nucleo urbano se vinha 

concentrando. Pode-se falar, assim, no inicio de um processo 

de periferizaqdo da cidade, momenta a partir do qual toma 

impulso sua propria estratificacdo espaciaV (OUEIROT.. 

1994:4). 

E necessario compreender que o determinante que provoca tal situacao no meio 

urbano paraibano e sem diivida o conjunto de problemas estruturais do Estado, espelhado 

desde sua problematica interna, atraves do desempenho dos segmentos basicos, industria e 

agropecuaria. como nos problemas sociais que passam a ocorrer. E a migracao no Estado e 

resultante da juncao dessas duas problematicas, que os fluxos migratorios continuos tern 

provocado: 

"(...) aumento da participacdo dos migrantes no total da 

populacao urbana. Referida participacdo eleva-se de 27,1% 

em 1970 para 36,7%, em 1980. Este incremento ocorreu em 
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todos os estratos de tamanho das cidades, em bora tenha sido 

um pouco mais expressivo nos dois superiores. Em virtude da 

fragilidade da estrutura da economia urbana do Estado, este 

processo disseminado de crescimento da participacdo do 

migrante na populacao urbana reflete muito mais a 

intensificaqdo dos fatores de expulsdo geradores do exodo 

rural, do que a atracdo das luzes da cidade "(MOREIRA & 

MONTE, 1989:390). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A forma como a agricultura tern sido conduzida e o desempenho que tern mostrado 

nessas ultimas decadas, tem-se constituido em um dos pilares a motivar a incidencia dos 

fluxos migratorios na composicao populacional do Estado. 

Verificou-se intima relacao entre o aumento das migracoes registradas na Paraiba e 

o comportamento delineado pela economia estadual, em especial a partir do agravamento 

das condicoes do seu setor agricola. o mais afetado: 

"As transformacdes recentes da organizaqdo agrdria 

estadual. circunscrita no quadro de uma "modernizaqdo 

conservadora". estdo na origem da formaqdo desses fluxos 

populacionais, isto e, uma serie de fatores decorrentes da 

subordinacdo real da agricultura ao capital, tern contribuldo 

para a intensificaqdo do exodo rural "(MOREIRA & MONTE, 

1989:394). 

As evidencias mostram que o baixo desempenho da economia paraibana esta 

relacionado a ausencia de desenvolvimento da agricultura, provocando a crise de 

desemprego no Estado, e, associado a esses elementos, verifica-se o esgotamento registrado 

no Estado, na capacidade empregadora de mao-de-obra em suas areas rurais, revelando o 

quadro problematico processado no referido setor. 

No contexto da economia regional, a economia paraibana vem ocupando um papel 

que se poderiam considerar marginal, ante a sua fraca participacao no elo economico que 

forma a economia nacional: 

"(...)nivel global de ocupaqdo de ~ mao-de-obra na Paraiba 

passou de 1.071.531 pessoas em 1985, para 1.170.83, em 

1989, e de 1.412.965, em 1993. A primeira vista, parece uma 

evo/ucdo favordvel. O incremento das ocupaqdes foi 

crescente: 106.552 (9,9%), no periodo 1986 89, 234.882 

(19,9%) no periodo 1990 93. A coisa se complica. ao se 
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analisar a distribuigao desses adicionais de pessoas 

ocupadas, segundo as atividades economicos e o tipo de 

ocupaqdo. De 1986 a 1989, houve um decrescimo de 15.385 

trabalhadores ocupados na agricultura"(POLARI, 1997: 97). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na Paraiba, quando se refere ao quadro delineado pelas atividades nao-agricolas. 

poucas diferencas sao observaveis: 

"As evidencias demonstram que, a partir de 1990 coin 

violentamente a capacidade de geracdo de ocupacdo das 

atividades nao agricolas da Paraiba. Essas atividades se 

desenvolvem basicamente nas cidades ou zonas urbanas. Por 

isso, deve estar em marcha um processo de volta. forcado de 

uma grande legido de trabalhadores ao campo ou as zonas 

rurais. Os resultados economicos do setor agropecudrio 

paraibano nao justificam tamanha recepcdo de mao-de-obra. 

O seu PIB decresceu na razdo de -26,9% a. a de 1990 a 1993. 

As secas desse periodo dizimaram largamente as atividades 

do setor. Neste contexto, como classificar o incremento de 

mdo-de-obra ocupada, mas nao remunerada, a agricultura da 

Paraiba, no periodo 1990 93? Tudo faz crer que se trata de 

desemprego disfarqado. Em relaqdo ao total das pessoas 

ocupadas na economia paraibana em 1993, esses 

desempregados agricolas disfarqados representor am 9,0%. 

Como se ve, a dimensdo da crise socioeconomica da Paraiba 

e monumental. E no minimo ingenuidade pensar que de 1994 

para cd essaproblemdtica foi resolvida'YPOLARI, 1997:98). 

Ve-se que a situacao de acelerada deterioracao da economia paraibana, em especial 

atraves da queda do setor agropecuario, gerou baixos niveis de producao agricola e 

pecuaria. A sensibilidade registrada neste setor, com relacao aos fendmenos climatologicos. 

revela a fragilidade anacronica no tecido produtivo que, em sua grande maioria, ainda opera 

em bases tradicionais onde, em periodos de estiagem, sao sensiveis as condigoes 

edafoclimaticas. o que conduz a desarticulacao da base econdmica, produzindo efeitos 

sobre a base social e intensificando as migracoes dentro do Estado e para fora dele. 
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"A Paraiba assiste passivamente a longa fase de decadencia 

do seu setor primario. Ate meados da decada de setenta, as 

atividades agropecudrias locais primavam pelo anacronismo 

das relacdes sociais e das condigoes tecnicas e materials da 

produqdo. Mesmo assim, por incrivel que parega, eram mais 

produtivas e dindmicas do que hoje. De Id para cd, todo setor 

agropecudrio paraibano entrou num firme processo de 

involugdo, rumo a decadencia. Os governos do Estado vem 

sendo negligentes, pouco ou quase nada tern feito para evitar 

essa fa/encia amineiada. As condigoes bdsicas da produgdo 

agropecuaria paraibana pioraram significativamente. A 

estrutura da propriedade, posse e uso da terra aumentou, em 

muito, os seus jd absurdos indices de concentragdo. Os 

padrdes tecnologicos e organizacionais da produgdo do setor 

so fizeram aumentar o seu teor de arcaico"(POLARI, 

1997:115). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3 Perfil da Dinamica Migratoria Paraibana: Uma Visao dos Anos 90(1990-

1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas ultimas decadas. a Paraiba vem perdendo, paulatinamente, importancia face as 

outras economias regionais. Os elementos presentes na economia paraibana, inclusive os 

apresentados pelo segmento agricola, contribuiram para a expulsao de um significativo 

numero de pessoas da zona rural para a zona urbana, ou mesmo da Paraiba, para outras 

localidades. 

No ambito da regiao Nordeste, a Paraiba se colocou no curso dos anos 90 como o 

quarto Estado da regiao com maior indice de emigracao apresentando tambem, taxa 

negative de migracao sendo ultrapassado apenas pelo Maranhao, Piaui e Alagoas. conforme 

dados contidos na T A B . 3.3. Enfim conclui-se que a migracao tern sido, portanto, um dos 

elementos que incrementaram o crescimento e a concentracao populacional na Paraiba em 

algumas areas urbanas, nas ultimas decadas, em que a situacao existente no campo e a crise 

a nivel estadual. tornaram possivel as migracoes. 
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Tabela 3.3 - Taxa de imigracao, emigracao e taxa liquida de migracao - Regiao Nordeste -

1991/1996 (%) 

Nordeste 8.6 27.6 

Maranhao 12.9 43.1 

Piaui 20.8 47.8 

Ceara 14.7 26.0 

Rio G. do Norte 20.5 24.4 

Paraiba 21.5 37.6 

Pernambuco 15.7 32.0 

Alagoas 15.7 39.4 

Sergipe 22.5 26.0 

Bahia 13.0 36.5 

991/1996 1991/1996 1991/1996 

Discriminacao Imigracao Emigracao Taxa liquida de migracao 

-19.0 

-30.2 

-27.0 

-11.3 

-3.9 

-16.1 

-16.3 

-23.7 

-3.5 

-23.5 

Fonte: IDEME, 1999 

Os impactos provocados pela regressao da economia paraibana e. mais 

particularmente. da crise insustentavel de seu segmento agricola, sobre as condicoes de vida 

da populacao. em especial da populacao rural, sao os elementos principals que tern 

colaborado com significativas transformacoes nas cidades paraibanas. as quais tern 

recebido um substancial contingente populacional oriundo do campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) observamos que a populacao. de modo geral. emigrou. 

com excecdo de Sao Bento, Patos, Pedras de Fogo e Campina 

Grande, para a Grande Joao Pessoa. Acreditamos que esta 

gente tern vindo de pequenas cidades com alguma prdtica de 

senicos diversos. Houve uma forte tendencia com destino a 

zona canavieira; para Santa Rita, Caapord e Pedras de Fogo, 

razdo por que acreditamos que esta populacao tenha vindo 

da zona rural canavieira. I ale ram os polos mais 

desenvolvidos nos centros do Estado onde se destacaram 

Campina Grande e Patos, que receberam tambem partes da 

populagdo de cidadesprdximas'fARAUJO, 1998:77). 

A Paraiba tern apresentado, ao longo dos anos, principalmente a partir dos anos 40 e 

50, um evolutivo crescimento no seu quadro urbano quando comparado, por exemplo. com 

os indices apresentados pelo Nordeste. Conforme a T A B . 3.3. tal indicativo e decorrencia 

das transformacdes socioeconomicas ocorridas no Estado e que tiveram um forte efeito 

sobre a mobilidade populacional e o crescimento urbano a ser verificado. 
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A predominancia da populacao urbana sobre a rural caracteriza o painel de 

modificacoes que a Paraiba tern experimentado. tendo o crescimento das cidades intima 

relacao com a dinamica econdmica que o Estado tern apresentado: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A interna urbanizacao brasileira nas ultimas decadas nao 

foi um fendmeno exclusivo dos grandes centros urbanos e 

metropoles. As cidades medias ere seer am nao apenas em 

numero como tambem em taxas de urbanizacao 

significativamente elevadas"(VELOSO, 1995:120). 

Tabela 3.4: Brasil. Nordeste e Paraiba: evolucao da Populacao urbana em percentual (%) 

1950 - 1990. 

Regiao 1950 (%) 1960 (%) 1970 (%) 1980 (%) 1990 (%) 

Brasil 36,2 4.7 55,8 67,6 75,0 

Nordeste 26,4 33.9 41,8 50,5 58,4 

Paraiba 26.7 34,8 42,1 52,3 61.4 

Fonte: IBGE- Censos Demograficos de varios anos. 

Observa-se que algumas microrregioes paraibanas tern sofrido modificacoes no seu 

tecido urbano; que. em sua maioria, tern recebido grande demanda populacional. 

principalmente aquelas cujas cidades sao proximas das areas agricolas onde o deslocamento 

rural-urbano e mais intenso. A viabilidade de tal processo mostra que: "a cidade retlete a 

esperanca de compensar a decisao do deslocamento. do campo para a cidade. na busca de 

salario que garanta estabilidade e seguranca em seus trabalhos" (CAMPOS. 1990:83). 

Microrresiao 1991 (1.000 hab..)% 1996( 1.000 hab.)% 

Joao Pessoa 689.11 765.91 

Guarabira 95,34 104,66 

Souza 93.76 10.52 

Patos 83.16 90.21 

Cajazeiras 75,19 68.58 

Catole do Rocha 53.51 58.25 

Brejo paraibano 50.34 53.72 

Campina Grande 33.42 332.93 

Fonte: Araujo. 1999 
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Verificou-se na Paraiba, nas ultimas decadas um periodo de intensas modificacoes 

no perfil da sua populacao, gerando um novo padrao migratorio no final dos anos 80 e 

inicio dos anos 90. existindo relacdes reciprocas entre as transformacdes que se 

constatavam na economia paraibana e os impactos produzidos sobre o setor agricola. 

A falta de dinamismo economico do Estado refletiu sobre as correntes migratorias. 

motivando uma nova conformacao no mercado de trabalho que. alem da baixa oferta de 

emprego. diversificou-se, porque a insercao do migrante oriundo do campo no mercado de 

trabalho urbano se da atraves de atividades que nem sempre requerem mao-de-obra 

especializada sao trabalhos domesticos e em construcao civil ou subemprego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"No trajetoria occupational dos assalariados paraibanos, 

sejam e/es vinculados d agricultura ou d industria, a 

experiencia migratoria e ainda hoje marcante.C..) Nas 

sucessivas viagens, os migrantes nao buscam as mesmas 

empresas nem, tampouco, os mesmos setores economicos. 

Eles tern trabalhado em industrias texteis, alimentares e 

confecgdes ou tambem no comercio ou nos senngos. Contudo, 

entre as mais variadas ocupagoes os paraibanos encontram, 

com maior freqiiencia, trabalho na construgdo civil. Isto e, no 

ramo onde se recruta com facilidade quern nao tern 

qualificagdo e onde nao se faz distingdo entre trabalhadores 

de origem rural ou urbana"(CAPPELLIN, 1990:14). 

Conforme se tern observado, o subemprego tern sido uma das atividades que tern 

crescido na Paraiba. As dificuldades de emprego no mercado de trabalho tern provocado 

crescimento da economia informal nas cidades, cujo efeito foi ocasionado pela crise no 

setor agricola pelo urbano. que nao tern absorvido, no mercado de trabalho urbano, a mao-

de-obra oriunda do campo, via migracao, nem a mao-de-obra disponivel na cidade. 

"Nos ultimos anos, registrou-se um aumento bastante 

significativo dos "camelos nas regioes metropo/itanas, 

capitals e cidades de porte medio. Essa atividade e 

desenvolvida principalmente por migrantes de baixo poder 

aquisitivo. na sua maioria jovens e mulheres desprovidos de 

formacdo professional, muito embora alguns deles 

comercializem sua propria produgdo"(MENDONQA, 

1990:61). 
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As formas de insercao do migrante nesses tipos de atividade sao mais simples e. 

portanto, com grande rotatividade de mao-de-obra a qual recebe, aqui. baixas 

remuneracoes, o que tern levado muitos migrantes a se estabelecerem nas areas perifericas 

das cidades. 

O efeito de tal processo e a elevacao desordenada da zona urbana, gerando 

problemas sociais de varias dimensdes na cidade, pois tern contribuido para elevar o indice. 

ja alarmante. de pobreza urbana a ser registrada em locais como esses. Em relacao a 

pobreza, tanto no campo como na cidade, poucas mudancas foram observadas isto, porque: 

a pobreza possui alta mobilidade e se desloca do campo para as cidades e das regioes 

deprimidas para as dinamicas"(BRASIL,1993:12). 

Na Paraiba, as cidades de porte medio tern exercido papel de polarizadoras passam 

a se constituir em areas de concentracao de pobreza, porem, e importante colocar que a 

pobreza na Paraiba tern assumido multiplas formas, tanto na zona rural como na urbana. Os 

elementos condicionantes que servem para determinar o grau de intensidade em ambas as 

areas, sao o tamanho da familia, ou seja, o numero de filhos de que o casal dispoe, e das 

condigoes de vida e de trabalho. 

No campo, em virtude do ao alto nivel de concentracao fundiaria, o trabalhador 

rural se ve obrigado. em geral, a trabalhar em outras unidades produtivas, para manutencao 

de sua familia. No mas. quando ele nao dispoe de terra para produzir, e expropriado. Tal 

processo. conduz, quase sempre a migracao forcada deste trabalhador do campo. 

Enquanto migrante, ele passa a dispor apenas de sua forca de trabalho para 

manutencao e de sua familia, o que gera no campo a substancial diminuicao do numero de 

populacao economicamente ativa e leva, no seu bojo, ao decrescimo da populacao rural; 

este processo e verificado nao apenas em uma, mas em quase todas as mesorregioes 

paraibanas, conforme se verifica na TAB. 3.5. 

Tabela 3.5 - Paraiba: Populacao rural, segundo as mesorregioes e suas variacoes, 1980/1996 

Mesorregioes 1980 (hab.) 1991 (hab.) 1996 (hab.) Variacao (%) Variacao (%) 

1991/1980 1996/1991 

Aareste 970.123 1.110.553 1.089.055 14,47 - 1.94 

Sertao paraibano 760.319 802.825 782.030 5.60 - 2.60 

Mata paraibana 745.744 1.019.400 1.085.151 36.70 6.45 

Borborema 261.637 268.336 265.818 2.60 - 0,94 

Fonte: Araujo, 1998 
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Entretanto, e importante colocar que, na Paraiba a pobreza tern assumido multiplos 

papeis. tanto no campo quanto na cidade, os casos em que os elementos condicionantes que 

servem para determinar o grau de intensidade da pobreza. nas areas rural e urbana, sao o 

tamanho da familia e o numero de filhos. alem das condicoes de vida e de trabalho. Os 

baixos niveis de renda, a precariedade das condicoes de vida provocando rebaixamento na 

qualidade de vida. alem da dificil insercao no mercado de trabalho. tanto rural como 

urbano. tern propiciado o crescimento da pobreza no Estado. 

Os empregos que a grande maioria de migrantes sem mao-de-obra especializada 

encontra. nao requerem qualquer grau de especializacao. Sabe-se, portanto, que apenas uma 

pequena parcela desses migrantes fica retida nas cidades paraibanas em geral. enquanto 

outra migrantes se desloca para diferentes regioes do pais, a procura de emprego e de 

melhoria de vida. o que nem sempre e possivel, ja que, mesmo nas grandes capitals do 

Nordeste ou de outras regioes brasileiras, essa mao-de-obra liberada do campo ou de 

cidades da Paraiba. nao e, em sua maioria absorvida no processo produtivo, gerando um 

numero crescente de migrantes desempregados. 

Observa-se que. desde os anos 70, a Paraiba vem sofrendo acentuada evasao no 

campo, ocasionada pelas mudancas empreendidas na dinamica agricola. como fruto do 

processo de modernizacao implantado; nas decadas de 80 e 90. devido a crise de carater 

nacional. cujos efeitos conduziram a economia estadual a uma crise sem precedentes. 

sobretudo quando. alem da conjuntura externa desfavoravel, internamente a Paraiba sofria 

os reveses de uma crise no seu tecido produtivo, tanto no setor agricola como no industrial, 

verificou-se o deslocamento de grande numero de trabalhadores rurais em direcao a cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quase 30% Jos paraibanos vivem fora da Paraiba. Outras 

partem e retomam com freqitencia. O que esta por trds de 

taut a migracao? Os motivos sao bem conhecidos: falta de 

terra ou falta de condicoes para trabalhar e comercializar os 

produtos'YASA BRANCA, 1995:2). 

Tal pressao se verifica porque. assim como o segmento agricola, o segmento 

industrial paraibano nao consegue absorver o grande contingente de mao-de-obra originada 

do campo. o que passa a gerar um estreitamento muito grande de oportunidade de trabalho. 

fazendo com que a maioria das cidades paraibanas. principalmente a Capital. Joao Pessoa . 
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sinta os efeitos desta problematica atraves do aumento substancial do subemprego e 

desemprego urbanos, agravando o quadro ja reflexo da economia paraibana. 

Na Paraiba. alem dos problemas em sua economia, nao se percebeu. ao longo de 

decadas. aumento na populacao rural, que se manteve declinando no decorrer desses 

periodos. O que se tern verificado e que houve um grande diferencial, tendo a populacao 

urbana crescido gradativamente, enquanto a rural nao apresentou aumento, inclusive 

decrescendo nos anos 90. Conforme se verificou no Quadro 3.5, poucas modificacoes 

foram observadas com relacao a, dinamica populacional, no sentido de aumento verificado 

na populacao rural; ao contrario, permaneceu existindo, nas ultimas decadas, a diferenca 

entre a populacao rural e a urbana em que se manteve em alta, em detrimento da 

diminuicao da populacao rural. Tal fato e explicado quando se observa o crescimento 

populacional rural por microrregioes no Estado, de acordo com o Quadros 3.5 a seguir. 

Quadro 3.5 Paraiba: Variacao da populacao rural e urbana, segundo varios censos 

1970/1996 

Populacao 1970 (%) 1980(%) 1991(%) 1996 (%) 

Urbana 58,0 52,0 64,0 69,0 

Rural 42,0 48,0 36,0 31.0 

Fonte: Araujo. 1998. 

Com efeito. no que se refere aos anos 90, segundo dados apresentados pelo censo 

de 1991, constatou-se o continuo aumento da populacao urbana sobre a rural, com notavel 

crescimento da populacao feminina sobre a masculina, tanto no segmento rural como no 

urbano. bem como nas principals cidades do Estado, conforme TABS.. 3.5 e 3.6 

Tabela 3.6- Paraiba: Populacao residente por situacao urbana e rural, segundo o sexo 

1991el996 

Domicilio 1991 1996 

Total Feminino 1.654.557 1.706.230 

Total Masculino 1.546.557 1.599.386 

Feminino urbano 1.085.577 1.191.337 

Masculino urbano 966.489 1.070.649 

Feminino rural 568.980 514.893 

Masculino rural 580.068 528.737 

Fonte: IBGE - Censo d emografico 1991 e Contagem Populacional 1996. 
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Outro perfil observado ao se analisar a dinamica populacional paraibana durante 

este periodo, ou seja, nos anos 90, e que nao foi apenas no quadro geral que a populacao 

rural paraibana decresceu. Na realidade, verifica-se que, a nivel de microrregioes, o 

crescimento foi negativo, mostrando o quanto a populacao rural paraibana arrefeceu. Tal 

arrefecimento encontra-se relacionado com o desempenho da economia paraibana. 

especialmente do setor agricola, considerado o mais prejudicado, e que vem mostrando 

claros sinais de estagnacao, desde fins dos anos 70. 

As transformacoes ocorridas na dinamica populacional paraibana foram decorrentes 

dentre outros fatores, da diminuicao constatada no quadro rural, o que provocou um 

processo de concentracao urbana, responsavel pela elevacao do numero de habitantes de 

algumas cidades paraibanas, que se tern destacado como cidades de grande concentracao 

populacional. onde se verificou o aumento no seu quadro populacional, conforme TAB. 

3.7. 

Deste modo, quais seriam. entao, as causas que explicariam o crescimento 

populacional dessas cidades
9

 A busca para esta indagacao pode ser encontrada, tambem no 

despovoamento que se vem processando na zonal rural paraibana, pela falta de recursos 

por parte do pequeno produtor que, tendo suas condigoes e possibilidades deterioradas para 

gerir sua pequena producao, passa a softer duplamente. 

Tabela 3.7 Paraiba: Populacao residente por situagao de domicilio, sexo e localizacao. 1991 

Discriminacao Total (hab.) Homem (hab.) Mulher (hab.) Urbana (hab.) Rural (hab.) 

Paraiba 3.201.114 1.546.577 1.654.577 2.052.066 1.149.048 

Joao Pessoa 497.600 230.131 267.469 497.600 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Campina Grande 326.307 152.930 173.377 307.468 188.390 

Santa Rita 94.413 46.112 48.301 76.490 17.923 

Patos 81.298 37.938 43.359 76.708 4.590 

Sousa 79.135 38.191 40.944 52.066 27.069 

Bayeux 77.491 37.438 40.053 77.212 279 

Cajazeiras 51.273 27.169 27.104 38.329 12.944 

Guarabira 48.654 23.310 25.344 41.025 7.629 

Fonte: Moreira & Moreira, 1997 

Geralmente. esse tipo de trabalhador nao tern condigoes economicas para gerir sua 

unidade produtiva. tendo entao que ingressar como trabalhador assalariado temporario em 
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periodos de entressafra, o que tem aumentado, no Estado, as migracoes sazonais. sobretudo 

nesses periodos. 

Associados a estes fatores, existem outros, como: as instabilidades climaticas 

periodicas, ocasionadas pelas secas que na decada de 90, castigaram 198 das 221 cidades 

paraibanas. Na Paraiba, as secas ocorridas na decada de 90 tern provocado grandes danos 

ao pequeno produtor, em que o resultado de tal processo foram as constantes evasoes 

verificadas no campo, no periodo. O Quadro 3.6 e a T A B . 3.8 mostram como se deu o nivel 

de crescimento da populacao rural no Estado da Paraiba, quando comparada com a 

populacao do censo de 1980. 

Quadro 3.6 - Paraiba: crescimento da populacao rural segundo as microrregides 1991. 

Microrregioes Taxa ' (%) 

Joao Pessoa -0,44 

Litoral Norte -0,87 

Litoral Sul -0,52 

Sape - 1,44 

Curimatau Oriental -1,23 

Brejo Paraibano - 1,39 

Campina Grande -0,25 

Curimatau Ocidental -1,53 

Esperanca -0,36 

Guarabira -1,93 

Itabaiana - 1,00 

Umbuzeiro -0,31 

Cariri Oriental -0,71 

Cariri Ocidental -2,50 

Serido Ocidental -2,98 

Serido Oriental - 1,10 

Pianco - 1J1 

Sousa - 1,98 

Teixeira -0,33 

Fonte: Moreira & Moreira. 1997 
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Taxa geometrica de crescimento anual da Populacao rural, no periodo 1980-1991 

Tabela 3.8- Paraiba: Populacao residente nas principals cidades. 1991-1996 

Cidades 1991 (hab) 1996 (hab.) 

Joao Pessoa 497.600 . 549.363 

Campina Grande 326.307 344.730 

Santa Rita 94.413 105.625 

Patos 81.298 86.036 

Sousa 79.135 77.911 

Bayeux 77.491 84.169 

Sape 58.515 57.061 

Cajazeiras 51.273 51.396 

Guarabira 48.654 51.713 

Fonte: IBGE - Censo e Contagem populacional, 1991 e 1996. 

A secular estrutura fundiaria, desigual e polarizada, tern contribuido para a elevacao 

do numero de trabalhadores sem terra no Estado. A falta de linhas de credito para investir 

na pequena producao, alem da carencia de terra, sao fatores que vem gerando uma violenta 

migracao interna no Estado provocando, deste modo, o crescimento das cidades paraibanas. 

as quais tern recebido um numero cada vez mais acentuado de migrantes, principalmente 

em periodos de estiagem, oriundos da zona rural, onde o quadro urbano no Estado vem 

apresentando ritmo de crescimento populacional acelerado, diminuindo a perspective de 

aumento da populacao rural; entretanto, 

a baixa taxa de crescimento apresentado pela populacao do campo nao implicou na 

diminuicao dos problemas urbanos mas, ao contrario. verificou-se o aumento dos 

problemas urbanos. uma vez que a cidade absorveu, devido as migracoes, um substancial 

contingente populacional gerando, muitas vezes, excedente populacional e, deste modo, 

influenciando sobre os problemas sociais, como o desemprego, a pobreza urbana, os 

bolsoes de miseria, a favelizacao e uma intensa urbanizacao desestruturada, em razao do 

inchamento das cidades. 

A impossibilidade de encontrar trabalho na cidade de origem ou perto da zona 

rural, agrava o problema do migrante, colaborando para a sua dificuldade na cidade. onde 

ele procura diferentes formas de auferir renda para se manter e a propria familia. mas o 

crescimento da cidade nem sempre significa abundancia de oferta de trabalho, de acordo 

com SINGER. 
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"O crescimento acelerado das metropoles em poises nao 

desenvohidos acentuou e tomou perceptive I uma serie de 

desequilihrios, principalmente entre procura e oferta de 

habitagoes e servigos urbanos que compoem a prob/emdtica 

urbana e specifica "(SINGER, 1990:117). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No processo migratorio existe uma seletividade muito grande; a primeira ocorre 

com a divisao do trabalho, ressaltando-se que, em geral, quern migra sao os homens, na 

faixa etaria entre 19 e 35 anos. sendo eles, portanto, a partir em maior numero, enquanto as 

mulheres. que em geral ficam no campo, dao continuidade ao trabalho agricola, 

responsabilizando-se pela manutencao e sustento da familia, alem do trabalho do lar
1

; outro 

tipo de seletividade e a econdmica, que ocorre quando a maioria dos migrantes nao dispoe 

de mao-de-obra especializada; portanto. na cidade os migrantes, em especial aqueles 

oriundos do campo, sao excluidos de todas as formas, inclusive de participacao politica. 

Na Paraiba, a geracao de emprego, no campo ou na cidade, nao foi, na decada de 

90, suficiente para reter os trabalhadores rurais no campo ou urbanos nos seus locais de 

origem, o que explica a continuidade na mobilidade populacional interna e externa 

verificada em todo o periodo. ou seja. nos anos 90. Assim como os trabalhadores 

assalariados urbanos nao foram, em sua maioria, retidos no processo produtivo urbano, 

este mesmo processo foi identificado no campo, dado ao aumento do numero de migrantes 

chegados as cidades paraibanas proximas as zonas rurais. o que intensificou o exodo. 

Ao se analisar esta questao procura-se identificar, de imediato, os principals 

motivos que possibilitaram a evasao no campo e marcaram a trajetoria do migrante, de 

modo que: 

"Na zona do brejo, onde se acabou-se o ciclo do engenho da 

rapadura e do fabrico de aguardente, foi foci I descobrir as 

causas do exodo rural. Os engenhos passaram, quando muito, 

a produzir cana para as usinas e as usinas passaram a usar a 

mecanizacdo na la\>oura, por mais rdpida produgdo, por mais 

barato custo e melhor qualidade na materia-prima. O homem 

do campo teve de sair, faltava-lhe sen'igo, a mdquina tomou-

Ihe a vez 'VARA UjO, 1998:100). 

1 Evidentemente. o numero de homens que migram e sempre superior ao de mulheres: estas. em alguns 

lugarcs. migram cm maior numero que os homens 
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Dando continuidade a trajetoria do migrante paraibano verifica-se, de acordo com o 

depoimento, que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ai nao houve escolha, foi para a cidade mais proximo e Id 

nao encontrando trabalho, mudou-se para o Rio de Janeiro, 

para Sao Paulo ou qualquer outro lugar, para comeqar tudo 

de novo. E por que foi para o Rio de Janeiro ou Sdo Paulo, 

ao inves de Guarabira, Areia, Alagoa Grande, Mamaguape e 

outras cidades mais prdximas?(...) E que aquelas cidades, 

embora maiores, mais ricas, com mais oportunidades e bem 

perto, de repente tambem se encheram, tambem ficaram 

pequenas para tanta gente desempregada e sem destino.f...) 

poucos municipios e especialmente do Sertao perderam 

populacao em menor quantidade e em indices mais reduztdos 

pots ali nao existe a la\'oura permanente porque ate o 

algoddo foi praticamente dizimado "(ARA UJO, 1998:100). 

Em relacao, ao Sertao, as causas e condigoes do processo migratorio que se delineou 

nessas area nao foi a mesma conforme verifica-se: 

"(...) As causas do exodo rural naquelas regioes foram 

outras. Foram as exigencias previdencidrias, que iam desde a 

ohrigatoriedade de assinar carteira de trabalho, ate as 

indenizaqoes, passando por horns extra, ferias, decimo 

terceiro saldrio etc. (...) Quando sola um morador por 

qualquer motivo eles derrubavam a casa e, mais ainda, com o 

preco da producao agricola em declinio ou sofrendo violenta 

concorrencia, era melhor ter um vaqueiro cuidando de 100 

cabecas de gado que 10 trabalhadores de enxada cuidando 

de um roqado com lavoura de subsistencia'YARAUJO, 

1998:100-101). 

Tabela 3.9 - Paraiba: pessoas nao residentes nas mesorregioes paraibanas, segundo a 

origem do movimento migratorio. 1996 

Mesorresiao Migragao interestadual(hab) Migragao intra-estadual (hab.) 

Agreste paraibano 21.307 28.196 

Borborema 4.465 4.014 

Mata Paraibana 29.038 48.112 

Sertao paraibano 23.626 20.460 

Fonte: IBGE - Contagem populacional, 1996 
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Tabela 3.10 - Paraiba: pessoas nao residentes nas microrregioes paraibanas. segundo a 

origem do movimento migratorio. 1996 

Microrregiao Total Migracao Mig. intra-estadual 

interestadual (nab.) (hab.) 

Joao Pessoa 61.456 21.102 40.354 

Campina Grande 22.545 10.224 12.321 

Guarabira 9.048 2.838 6.210 

Patos 8.309 2.295 6.014 

Sousa 6.285 2.805 3.480 

Cajazeiras 5.986 3.469 2.517 

Litoral Norte 5.001 2.030 2.971 

Curimatau Ocidental 5.861 2.318 3.543 

Litoral Sul 5.454 3.634 1.820 

Sape 5.329 2.272 2.967 

Catole do Rocha 4.962 2.224 2.738 

Serra do Teixeira 4.733 2.845 1.888 

Itabaiana 3.399 1.406 1.993 

Cariri Ocidental 3.359 2.206 1.153 

Itaporanga 3.249 1.197 2.052 

Pianco 3.077 1.306 1.771 

Brejo paraibano 2.962 1.346 1.616 

Curimatau Oriental 2.776 1.463 1.313 

Serido Oriental 1.852 919 933 

Cariri Oriental 1.678 758 920 

Serido Ocidental 1.590 582 1.008 

Esperanca 1.504 656 848 

Umbuzeiro 1.408 1.056 352 

Fonte. IBGE - Contagem populacional, 1996 

O resultado da tabela acima pode ser identificado atraves dos dados coletados para a 

contauem populacional de 1996, que abrange o movimento de deslocamento interno e 

externo no Estado. via migracao, por mesorregiao paraibana e microrregioes, conforme as 

TABS. 3.9 e 3.10, nas quais se verifica que Joao Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza. 

Sape. Guarabira. Cajazeiras. litoral Norte e Sul foram as microrregioes onde se observou 
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maior incidencia de migracoes no Estado, tanto na migracao interna quanto para fora da 

Paraiba. 

Para o migrante paraibano com baixo nivel de escolaridade. a saida continua sendo 

a construcao civil, no caso dos homens, e de empregada domestica para as mulheres, salvo 

alguns casos. quando conseguem trabalhar em fabricas, mas a construcao civif continua 

sendo muito procurada . Portanto, a construcao civil nas cidades paraibanas de porte medio, 

ainda constitui a grande via pela qual o migrante, oriundo do campo. encontra solucao para 

sua problematica na cidade: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) entre as mais variadas ocupacdes os paraibanas 

encontram, com maior freqiiencia, trabalho na construcao 

civil, isto e, no ramo onde se recruta com facilidade quern 

nao tern qualificaqdo e onde nao se faz distincao entre 

trabalhadores de origem rural ou urbana" (CAPPELIN, 

1990:14). 

Em geral. dentre os migrantes que se deslocam, destacam-se os homens. Na Paraiba. 

assim como em grande parte do Nordeste. e enorme o numero de homens que migram, na 

esperanca de melhores condicoes de vida para ele e sua familia. Deixam para tras, muitas 

vezes, pais, mulheres e filhos, e saem em busca do Eldorado nas grandes metropoles 

brasileiras enfrentando, no percurso deste caminho, muitas dificuldades, conforme mostra 

o depoimento de um migrante: 

"E bom ficar no meio do nosso povo, familia, amigos, pois 

aqui tenho liberdade, nao tern tanta violencia, mas por outro 

lado nao tenho trabalho para que possa ganhar dinheiro para 

me manter, ajudar em casa, nao temos outra saida, preciso 

sair de casa deixando men lugar onde nasci, cresci, 

brincando com os colegas, hoje sou obrigado sair da minha 

terra natal, deixando pra trds tudo, sem dia certo pra voltar, 

indo em busca de Wabalho sem a certeza do que vai encontrar 

pela frente, so a esperanca...Em nosso lugar nao tendo onde 

ganhar dinheiro o jeito e ir embora em busca de uma vida 

nova, so com uma realidade muito diferente daqui, la fora 

encontramos muitas dificuldades, apesar de tudo existe a 

esperanca que nesse caminho que percorremos se encontre 

condicoes e oportunidades de trabalhar que nao e tao fdcil, 

quando a gente chega na cidade grande, a realidade e muito 

dura da pessoa que nao estudou o suficiente, porem e 
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discriminado e se e do Nordeste, at sim, da urn aperto no 

coragdo'YASA BRANCA, 1998:4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A migracao tambem mostra a dura realidade nao apenas de quern migra. mas 

tambem de quern fica. Quando os homens se vao. as mulheres cabe uma serie de 

responsabilidades. pois as que ficam no campo ou na cidade sao muitas vezes denominadas 

"viiivas de maridos vivos", porque muitos se deslocam e poucos retornam e. neste caso. a 

mulher assume, tanto no campo quanto na cidade. multiplos papeis, dada a emergencia de 

sua situacao (TEIXEIRA et al., 1994). 

Com efeito, sao varios papeis que a mulher exerce no campo, tanto no cotidiano 

atraves de sua forca de trabalho ao lado da familia, desempenhando suas atividades na 

unidade produtiva. como assumindo a chefia da familia, ante a ausencia do marido. 

Verifica-se. no processo migratorio que, quando nao migram, muitas mulheres que 

permanecem na zona rural, local de origem, contribuem de diversas formas para a 

seguridade dos filhos e da unidade produtiva. 

"(...)Abandonadas a propria sorte, gerenciando o lar, 

cuidando do que "resta", vendo os animals enfraquecidos 

morrendo de fome, sofrendo com os filhos, chorando por nao 

ter o que comer, lutam com todas as for gas, alimentam-se do 

que antes era imprestdvel para alimentagdo humana, 

organizam-se, formam verdadeiras romarias para pedir 

ajuda as autoridades da cidade metis proximo, chegando ate a 

participar de saques nas feiras. Algumas, de vez em quando. 

recebem os trocados enviados pelo marido, outras sao 

totalmente esquecidas e permanecem viiivas, mesmo com a 

chegada da chuva e o marido vivo "(RAMALHO, 1996:36). 

O desemprego se estabelece como uma questao nao somente economica mas, 

tambem, politica e social, de forma que a dificuldade de insercao no mercado de trabalho 

se estende nao apenas a individuos em particular mas para muitos grupos de familia, 

constituindo-se. entre outros motivos, principal componente para a problematica do 

migrante. 

"Em Pernambuco, a zona canavieira e considerada uma das 

principals fontes de riqueza do Estado. Mas riqueza para 

quern? So bra alguma coisa para os trabalhadores? 

Antigamente, o povo morava no sitios, onde podia ter um 

rogado. As coisas foram mudando, a plantagao de cana se 
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ampliando, moradores sendo transferidos para as periferias. 

Mdquinas passaram a substituir os homens, a limpet da cana 

fica por conta dos agrotoxicos. Enfim, o resultado imediato 

foi uma queda brttsca na contratacdo de mdo-de-obra. Para 

se ter uma ideia, a Usina Sao Jose, do grupo Votorantim, 

Igarassu, PE, de 5.000 empregados caiu para 1.000 a 1.500. 

Em Botafogo, Itapissuma, segundo o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Igarassu, de 600 canavieiros apenas 

tins 100 est do trabalhando. Ao mesmo tempo que o povo nao 

tern do que viver, os usineiros transferem recursos para 

outros set ores da economia nordestina'YASA BRANCA. 

1994:2). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O crescimento de areas perifericas de algumas cidades paraibanas atesta o processo 

de mudanca no espaco urbano estadual. visto que tal crescimento encontra sua genese num 

conjunto de fatores de carater socioeconomic© e politico, propiciados sobretudo pela crise 

agricola estadual e pela ausencia de politicas voltadas para o treinamento de trabalhadores 

rurais que possam reter grande parte dessas populacdes que se dirigem para as cidades. 

"(...) entre 1980 e 1991... nesse periodo de onze anos, 55 

municipios tiveram suas populacdes reduzidas. Os problemas 

foram os mesmos, as causas foram as mesmas, apenas tudo se 

ampliou. Entre 1991 e 1996, este numero subiu para 77... 

Alguns municipios, melhor dizendo, algumas cidades 

consideradas razoavelmente popu/osas, foram os destinos 

dessa gente emigrante que preferiu nao se aventurar para o 

Sul. Pela ordem de preferencia, aqui, em termos percentuais: 

Cabedelo cresceu 53,4%, Joao Pessoa 52,4%, Santa Rita 

38,5 Bayeux 31.2%, so como exemplos. Para estses 

municipios que compreendem a grande Joao Pessoa, apenas 

dois se destacaram como polos preferenciats, no interior: 

Campina Grande, com 32,3 % e Sao Bento, no Baixo 

Piranhas, com 46,4%"(ARAUJO, 1998:102). 

A seletividade das migracdes. o grau de pobreza e a ausencia de oportunidade de 

trabalho em areas rurais e urbanas contribuiram sobremaneira para a saida de urn 

significativo numero de paraibanos via migracao. 

"A mudanca de urn local para outro e percebida como um 

movimento continuo enn-e origem e destino. Origem e destino 

portanto, sao referencias de locals nao considerados 
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definitives, par serem ora lugar de entrada ora lugar de 

saida"(CAMPOS, 1990:53). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos anos 90, frente a situacao socioeconomica apresentada pelo Estado. verificou-

se nova dinamica nos deslocamentos populacionais a volta de migrantes paraibanos; de 

inicio? tal processo ocorreu de forma timida mas depois se verificou que. assim como 

continuou prevalecendo a saida de muitos migrantes paraibanos, tambem se percebeu o 

regresso de uma parte deles. O que estaria ocorrendo, entao, nos lugares para os quais esses 

migrantes se dirigiram e que motivou o regresso? Que fatores estariam influenciando sobre 

este tipo de migracao
9 Nao existe em relacao as migracoes de retorno urn unico fator a 

explicar, mas como se trata de um processo complexo que implica saida-retorno nao se 

pode. portanto. estabelecer um elemento unico. 

Enfim, percebe-se que o quadro apresentado pelo processo migratorio fornece 

subsidios para que se possa indagar por que retornam os migrantes paraibanos, quais os 

motivos que imperam nesta volta e que fatores de expulsao predominam. 

Para se entender a conducao dos fluxos de saida e, sobretudo, de retorno de 

migrantes paraibanos, e necessario se entender primeiro o mosaico de mudancas ocorridas 

tanto na Paraiba como na situacao socioeconomica national, que projetaram seus reflexos 

na mobilidade populacional. 

Com as transformacoes acontecidas na economia national entre os anos 80 e 90, os 

fluxos migratorios passaram a incorporar uma dinamica nova. Ao contrario do que se 

verificou em decadas anteriores, quando havia um fluxo muito grande de emigrantes saidos 

da Paraiba para outros locais da regiao Nordeste, ou mesmo para outras regioes do pais, no 

final dos anos 80, observa-se um refluxo no ritmo das migracoes. Verificou-se, contudo, 

que, alem das migracoes internas no Estado e as migracoes inter-regionais, um outro tipo, 

as migracoes de retorno vieram encabecar este quadro. 

Esse comportamento nos fluxos migratorios na decada de 80 e, posteriormente, na 

de 90, mostra que houve relativa capacidade de regresso dos migrantes e retencao dos 

paraibanos no Estado. nao porque a Paraiba apresentasse, no periodo, altos indices de 

crescimento. principalmente no seu setor base, o agricola, mas porque. inseridos na volta e 

na permanencia. estao outros aspectos, que se refletem atraves do aumento da taxa de 

desemprego no pais e a violencia urbana que circunda as grandes cidades e que aparece em 

127 



mais alto grau sobretudo no Sudeste, regiao economicamente mais prospera que o 

Nordeste, mas cuja violencia urbana tern projecao nacional. 

Considerada por muitos especialistas de questoes sociais como um problema 

modelar existente em massa nas grandes cidades. a violencia urbana e conhecida como um 

problema de politica publica (PAIXAO, 1994); alem disso. ele vai influir tambem na 

mobilidade de grupos humanos. uma vez que a ausencia de tais elementos vai ter sentido 

na decisao do migrante. de retornar ou nao ao seu lugar de origem; muitas vezes. nao e so o 

emprego ou sua falta o motivo. mas existem outras motivacdes que. ao serem articuladas. 

refletem no regresso: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Uma vez re tornados, os assa/ariados paraibanos, sejam eles 

rurais ou urbanos, ja nao parecem mais atribuir muita 

importdncia ao emprego como principal objetivo de suas 

saidas. A busca do emprego abre o caminho para outros 

desafios na esfera da propria existencia e, a posteriori, tudo 

acaba se superpondo em uma experiencia extremamente 

comp/exa. O cotidiano fora do hordrio de trabalho, as 

exigencias de consumo, a violencia urbana, o aumento do 

custo de vida, sao todos aspectos que intervem no relato 

daqueles que foram ao Sid e de Id voltaram. E como se o 

maior espaco na memdria dos trabalhadores fosse ocupado 

nao pelo que procura\
j

am naquelas Idas, mas pelo 

mesperado. (CAPPELIN, 1990:16). 

Na percepcao do migrante. a cidade se espelha como local de esperancas. onde 

coabitam novas alternativas de melhoria na condicao de vida; para quern saiu de sua terra 

de origem desesperancado. ela se torna, entao, depositaria maior das expectativas do 

migrante, em particular em se tratando de megacidades como Sao Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasilia, que tern exercido forte atrativo em migrantes nordestinos ao longo de decadas, 

mas, a cidade tambem mostra seu lado oculto, que aflora ao migrante quando nela se 

estabelece: a falta de emprego. de condicoes melhores, de seguranca e passa a espelhar 

fome. miseria. desigualdades socioespaciais. exclusao. Excluido de todas as formas o 

universo citadino nao mas se configura, migrante naquele lugar que ele imaginara quando. 

se deslocou. 

De forma que todo esse conjunto nao tern favorecido os migrantes nordestinos que 

para la se deslocam. e entao ele retorna. "A migracao de retorno aparece em paralelo a 
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reducao da migracao para a regiao mais desenvolvida do pais". (DIARIO DE 

PERNAMBUCO. 1996 C-8) 

Muito se debateu. e ainda se debate, sobre os fatores que motivaram a expulsao de 

migrantes paraibanos. uma vez que as correntes migratorias verificadas na Paraiba foram 

muito intensas. embora continuem a ocorrer. com fatores de atracao e expulsao em intima 

conexao alternando-se de acordo com os motivos que os propiciavam, ou seja, segundo o 

comportamento interno da economia. 

Obviamente que. na Paraiba. as emigracdes nao se estancaram. mas o Estado 

experimentou. na ultima decada do seculo XX, um duplo movimento migratorio: o de 

retorno e a saida de migrantes* 

O novo perfil apresentado pelas migracoes no Estado. demonstra que a crise 

economica que o pais atravessou na decada de 80 e o panorama socioeconomic e politico 

brasileiro nos anos 90 contribuiram para que o Estado. que durante anos se destacou por 

entre os demais nordestinos emissores de migrantes, passasse a experimentar a volta de 

seus migrantes. 

Observa-se que a volta para o migrante e tao dolorosa quanto a partida. porque ao 

voltar ele tern que se readaptar a nova condicao de vida, o mesmo que ele experimentou ao 

sair. Trabalhar e morar em outro lugar, longe do lugar de origem. fez com que o migrante 

aprendesse. no decurso do tempo, novos habitos comportamentais. adaptando suas 

condicoes de vida a um outro ambiente. diferente daquele a que comumente estava 

acostumado. 

A certeza inicial de que no Sudeste, particularmente Rio de Janeiro ou Sao Paulo, 

encontraria uma fonte inesgotavel de oportunidades de trabalho e melhores condicoes de 

vida. foi-se perdendo frente a desilusao de uma vida dificil que ele passou a enfrentar; tal 

fato e identificado atraves dos diferentes relatos de migrantes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:

 E necessario salientar. em relacao as migracoes de retorno na Paraiba. que nao foi possivel. durante a 

pcsquisa. obter-se dados rclativos ao numero de migrantes retornados ao Estado. uma vez que a maioria dos 

orgaos que trabalham com indices demograficos e migratorios nao dispunha de tais informacdes. o que tomou 

impossivel comparacoes entre o numero de migrantes saidos e retornados ao Estado. de forma que para o 

dcscm oh imcnto de tal item se bascou apenas em litcraturas que abordaram esta tematica. 
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*'Eufui para Rio de Janeiro cinco vezes,foi na epoca que men 

marido me deixou. Trabalhei dois anos em casa de 

familia...Eu sozinha nao podia vir de meia noite porque e 

perigoso. Eu dormia entao na casa de familia e voltava em 

casa de oito em oho dias. As minhas criancas ficavam com 

minha familia. Eu nao gostctva, chorava todas as nodes, me 

lembrava de metis filhos. Agora nao volto nao. Se for 

necessario eu peco esmola, mas nao von em bora" 

(CAPPELIN, 1990:15). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desde os anos 70 observa-se, na Paraiba, principalmente nos terminais rodoviarios, 

intenso movimento de onibus que todos os dias transportam passageiros com destino ao Rio 

de Janeiro. Sao Paulo e Brasilia, levando do Estado um significativo numero de familias ou 

individuos que, fugindo de dificuldades financeiras em seu lugar de origem, como a falta 

de trabalho, deslocam-se para o Centro-Sul brasileiro na esperanca de melhores condicoes 

de vida; mas se observa, embora empiricamente, que um numero, mesmo relativamente 

pequeno de onibus comeca a trazer migrantes paraibanos estabelecidos em outras partes do 

pais, em particular do Sudeste; eles nao retornam por motivo de visita nem a festas 

tradicionais mas, sim, por necessidade. 

Como se percebe desde a partida no regresso esta implicados uma serie de fatores., 

como falta de moradia. seguranca e emprego, que constituem os itens mais freqiientes 

colocados pelos migrantes. 

"A regiao Sudeste reduziu seu poder de atracao, verifica-se a 

ocorrencia de um fluxo migratdrio de retorno. A pobreza no 

Brasil inverteti a traditional rota migratdria dos nordestinos. 

Para cada nordestino que segue para o sul do pais, 

principalmente Sao Paulo, estima-se que cinco estao fazendo 

o caminho de volta. A Central de Triagem e Encaminhamento 

(CETREM) da Secretaria de Promoqao Social de Sao Paulo, 

calcula que, na ultima decada, houve um incremento medio 

de 20% a cada ano do numero de nordestinos que pediram 

ajuda para voltar "(RAMALHO, 1996:40). 

A migracao de retorno tern sido um dos movimentos migratorios identificados com 

forte intensidade na decada de 90, uma vez que, nas metropoles, o mercado de trabalho nao 

tern favorecido o migrante com aumento na oferta de emprego, o que inviabiliza a sua 
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condicao na cidade, de modo que a tendencia observada e a sua volta para o lugar de 

origem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Observa-se na presente decada, uma desaceleragao do 

exodo rural em busca das grandes cidades, o que sugere que 

o padrao demografico dos ultimas anos 30 pode estar 

mudando no sentido da fixacao da populacao do campo. As 

causas dessa nova tendencia ainda nao estao suficientemente 

explicadas, mas ja se formulam algumas hipoteses tais como 

o aumento de oportunidades econdmicas nas zonas rurais 

e ou nas cidades de medio porte, a desencorajante crise de 

ocupagdes nas cidades, e o aumento da violencia 

urbana"(TEIXE1RA et al, 1994:9). 

Na realidade. mesmo se observando mudancas no padrao demografico com a 

migracao de retorno passando a ser um elemento novo no contexto das migracoes 

paraibanas, sobretudo nos ultimos anos das decadas de 80 e 90, uma grande parte dos 

migrantes que retornam geralmente nao o fazem para o campo de onde sairam. mas 

procuram fixar-se na cidade, em especial em areas perifericas, o que se comprova quando 

se registra o numero crescente de favelas em cidades paraibanas como, por exemplo. 

Campina Grande: 

"As cidades de porte medio, a exemplo de Campina Grande 

tern experimentado um novo modelo de expansao urbana. 

Para se ter uma ideia deste processo, basta lembrar que, 

enquanto ate o ano de 1979 Campina Grande contava com 

apenas tres fwelas, nove anos depots, ja tinha 17 fa\>e/as e 

253 corticos, reunindo uma populaccio aproximada de 70 mil 

habitantes. Atualmente a cidade conta com 28 favelas, 900 

corticos e cerca de 120 milfa\'elados "(RAMALHO, 1996:40). 

As circunstancias que implicam na volta a Paraiba nao se verificam pela melhoria 

na oferta de trabalho no Estado, uma vez que a Paraiba vem atravessando problemas 

economicos de grandes dimensdes. uma das causas do retorno que, alem dos elementos ja 

ressaltados. e a dificil aquisicao de emprego no local de destino em que o migrante se 

estabeleceu. quando saiu do Estado, porem nem sempre a falta de emprego e a razao para a 

volta: existem outros motivos, tambem referidos e que influenciam na volta. Ha casos em 
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que o migrante consegue juntar um pequeno capital e, ao retornar, monta seu proprio 

negocio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A expectativa do migrante em trabalhar por con fa propria 

nao se explica apenas pelas caracteristicas intrinsecas desta 

relacao de trabalho, mas antes pelo conjunto das estrategias 

de sobrevivencia, nas quais ele pode se engajar, com o 

objetivo de sustentar a si e sua familia" (MENEZES, 

1990:24). 

Nesses casos, a expectativa inicial, quando partiram de seus locais de origem. de 

conseguir no lugar de destino boas condicoes para melhoria de vida, torna-se realidade. 

embora tais casos sejam considerados infimos quando comparados com o universo da 

realidade cotidiana do migrante, cujas esperancas de melhoria de vida nao se estabelecem e, 

entao eles retornam desiludidos. 

"Em 1955, com 35 anos inventei de ir para o Rio de Janeiro, 

aqut nao tinha senico, o ganho era pouco, ai eu fui embora 

mats dots cunhados. Chegando let fui trabalhar numa obra: 

entrei como servente, e com 2 meses me botaram de vigia. 

Nao completei nem seis meses, e vim embora; hoje, la no Rio, 

tenho 11 filhos e um bocado de news, so voltei Id para 

passear e visitor a familia. Eles querent me vir buscar, vou 

nada! Nao vou mais para aquele lugar de jeito nenhum'(...) 

Mas gosto mesmo e deste lugar, de lutar com a lavoura "(ASA 

BIUNCA, 1995:2). 

Ressalta-se que a migracao de retorno muitas vezes se verifica associada a reducao 

da migracao inter-regional para regioes mais desenvolvidas. Segundo dados fornecidos pelo 

IBGE, em 1996 das quatro mesorregioes paraibanas a Mata Paraibana e o Agreste tiveram 

aumento percentual de migrantes, verificado sobretudo em relacao a populacao feminina, 

que obteve um indice bastante significativo no Estado, explicado pelo fato de que a 

populacao feminina paraibana, seja ela rural ou urbana, e maior que a masculina. Associado 

a este elemento, um outro tende a explicitar tal aumento: trata-se de que, geralmente, sao os 

homens que migram mais que as mulheres. conforme dados apresentados no Quadro 3.7 

Com o aumento das migracoes internas no Estado e o retorno dos migrantes 

paraibanos. verificou-se crescimento acelerado das cidades paraibanas. principalmente 
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como Campina Grande e Joao Pessoa. consideradas as duas maiores cidades do Estado 

localizadas. respectivamente. no Agreste e na Mata Paraibana. areas de grande atrativo 

populacional. 

Quadro 3.7 - Paraiba: Distribuicao da populacao pela origem do movimento migratorio. 

seizundo as mesorreaioes e o sexo. 1996 

Mesorregiao Inter-regional 

Feminino 

Inter-regional 

Masculino 

Intra-regional 

Feminino 

Intra-regional 

Masculino 

Agreste Paraibano 10.262 11.045 14.862 13.334 

Borborema 2.080 2.385 2.038 1.976 

Mata Paraibana 14.782 14.256 26.364 21.748 

Sertao Paraibano 7.485 8.256 10.817 9.643 

Fonte: IBGE - Contagem Populacional. 1996 

A crise economica que a Paraiba vem atravessando e que contribui para agravar a 

crise na oferta de trabalho e condicoes de vida de sua populacao rural, tern sido um dos 

elementos a modificar a mobilidade populacional no Estado. provocando a intensificacao 

dos fluxos migratorios. 

Os niveis apresentados pela producao agricola da maioria de produtores paraibanos. 

sao alguns dos resultantes da crise que se tern expandido na Paraiba nas ultimas decadas. e 

que nao dispoem de tecnologias apropriadas para impulsionar a unidade produtiva e de 

linhas de credito subsidiadas pelo governo que viabilizem melhoria no processo produtivo. 

Esta crise encontrou seu apice nos anos 90, com as duas grandes secas que se estenderam 

no Estado. prejudicando a ja fragil economia paraibana. 

O conjunto de elementos que fragilizaram a economia paraibana mostrando seu 

carater regressivo, tambem viabilizou a incidencia de correntes migratorias no Estado, ora 

dimensionando-a internamente. ora colaborando para a expulsao de um significativo 

numero de paraibanos para for do estado. 



3.4 Conclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O periodo compreendido entre os anos 80 e 90 foi uma fase particularmente ditlcil 

na historia economica paraibana. em especial no seu setor-base, o agricola. 

A economia paraibana, que a partir dos anos 70 experimentou grandes modificacdes 

no seu segmento agricola propiciadas pelo processo de modernizacao. em meados dos anos 

80 entrou em crise. decorrente de elementos internos e externos a economia paraibana. 

Nos anos 90, porem. verificou-se a permanencia, no ambito economico. dos 

problemas agricolas que ja se vinham desencadeando. O setor nao conseguiu se soerguer. 

tanto pela falta de investimentos que propiciassem a sua melhoria, quanto pelo baixo 

desempenho apresentado. 

A ocorrencia desses fatos teve forte influencia na conducao da dinamica migratoria 

no Estado. visto que apresentou diferentes nuancas. cuja tendencia observada foi a 

continuidade do quadro, ja desalentador, que se vinha arrastando desde os anos 80, com 

uma intensa migracao interna e externa no Estado. 

O fraco desempenho apresentado pela economia paraibana frente as outras 

economias regionais e nacional, alem de problemas como a seca que ocorreram em quase 

todo o curso dos anos 90. um outro elemento veio somar-se as dificuldades ja existentes no 

Estado. como a crise no abastecimento de agua. Considerada elemento novo na dinamica 

interna estadual a crise no abastecimento de agua em quase todas as cidades do Estado. teve 

repercussao sobre a mobilidade populacional. propiciando o deslocamento de grupos 

humanos no Estado, via migracao. 

Com o aumento das migracoes internas e externas na Paraiba. o mercado de 

trabalho urbano no Estado nao conseguiu absorver a grande oferta de mao-de-obra 

existente. Alem desta problematica, as principais culturas da Paraiba nao apresentaram o 

desempenho desejado, deixando a deriva um grande fluxo de trabalhadores rurais. 

No campo, tal questao nao foi diferente e muitos trabalhadores rurais sem condicoes 

de trabalho e melhoria de vida. encontraram, como alternativa, a migracao sazonal ou a 

migracao rural-urbana, tanto para cidades do proprio Estado como para fora dele, 

aumentando a evasao no campo. o que ja e. na Paraiba, um problema reflexo 

Durante os anos 90. uma das tendencias observadas foi um elemento que ja vinha se 

processando nos finais dos anos 80 no Estado. mas que continuou nos anos 90, ou seja, o 
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regresso de seus migrantes, constatando-se ai um paradoxo na dinamica migratoria. 

proporcionado tanto pelo retorno dos migrantes, os chamados retornados, como por sua 

saida do Estado. 

O retorno, via de regra. nao se explica pela abundancia na oferta de emprego no 

Estado nem pela melhoria do setor agricola; ao contrario, ele tern sido explicado pela 

dificuldade sentida pelo migrante no local de destino, dificuldades que vao desde 

problemas de emprego e moradia. ate mesmo a violencia urbana, fato muito observado nas 

ultimas decadas nas grandes metropoles brasileiras; apesar de tudo o retorno de seus 

migrantes trouxe para o Estado grandes mudancas, propiciadas pelo aumento do tecido 

urbano de cidades de pequeno e grande portes, como Joao Pessoa e Campina Grande, 

provocando transformacoes no seu pert'il paisagistico. dado o numero de favelas que tern 

aumentado no Estado. principalmente nas nessas cidades. as duas maiores da Paraiba. A 

ausencia de organizacao no espaco urbano provocou a concentracao desordenada e 

modificou o contorno das cidades paraibanas. devido ao aumento das zonas perifericas. 

As migracoes tern forte repercussao sobre as condicoes socioecondmicas do Estado. 

sendo tambem resultado das proprias transformacoes que no curso da historia econdmica da 

Paraiba. se processaram. Assim como se observou em decadas anteriores, nos anos 90 nao 

foi diferente: a questao migratoria nao foi objeto de acao e atencao por parte do governo 

nem nao foram empreendidas politicas piiblicas voltadas as questoes do trabalhador rural, 

e principalmente. do migrante. 
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6. CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir dos anos 70, com a implementacao do processo de modernizacao agricola. 

uma nova pagina da economia paraibana passou a ser analisada como decorrente da 

implantacao de tecnicas modernas de cultivo no campo e da transicao do modelo centrado 

na enfase dada a pecuaria e a cana-de-aciicar. Os efeitos dessas modificacoes foram 

sentidos no campo, sobretudo por uma grande parcela de trabalhadores rurais que, sem 

recursos financeiros. nao tiveram acesso as modificacoes introduzidas no campo. mas 

sentiram. direta ou indiretamente, os resultados. Constatou-se. entao, que as migracoes 

como fenomeno social foram resultado de um conjunto complexo de fatores que estao 

intrinsecamente relacionados. 

Neste sentido e, no estudo feito sobre as migracoes rural-urbanas ocorridas na 

Paraiba a partir do periodo em analise. nao foram elaboradas conclusoes definitivas sobre a 

conducao dos fluxos migratorios no Estado, mesmo porque estes poderao sofrer novas 

alteracoes no curso da historia econdmica, politica e social paraibana, e assumir diferentes 

caractensticas: desta forma, com base em reflexao do estudo realizado, chegou-se as 

seguintes consideracoes: 

1. que as modificacoes produzi das pelo processo de modernizacao a partir do 

periodo em estudo. impactaram de tal maneira que liberaram do campo um grande fluxo de 

mao-de-obra via migracoes. As migracoes que na Paraiba ja se vinham processando ha 

decadas. foram acentuadas no decurso dos anos 70, determinadas nao apenas pela nova 

configuracao econdmica que se processou a nivel estadual mas, tambem, por motivacoes 

politicas e sociais que passaram a se estabelecer associadas aquela configuracao; 

2. a modernizacao mostrou duas faces de um mesmo processo; se de um lado havia 

necessidade de modificacoes no campo atraves do uso de tecnologias apropriadas para 

aumentar a produtividade. por outro a implementacao dessas mudancas modificou o perfil 

do campo. estabelecendo uma nova dinamica e acentuando as desigualdades economicas e 

sociais ja existentes. reelaborando as relacoes sociais e de producao. A modernizacao 

adotada na Paraiba, assim como se verificou no Brasil, tendeu a agudizar ao inves de 
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melhorar. a situacao do campo daqueles trabalhadores rurais desprovidos de condicoes 

financeiras. isto porque se importou um modelo cujos resultados provocaram o 

esvaziamento gradativo do campo. em detrimento do inchamento das cidades; 

3. o modelo de modernizacao estabelecido por seu carater excludente, deixou a parte 

dos beneficios produzidos pela tecnologia implantada no agro-paraibano. uma grande 

maioria de trabalhadores rurais. sobretudo pequenos produtores que nao tiveram acesso aos 

incentivos governamentais. Percebeu-se, na Paraiba, o aprofundamento das dificuldades 

desses pequenos produtores que nao puderam competir no mercado, devido a baixa 

produtividade e tecnicas rudimentares. com grandes produtores capitalizados e receptores 

dos incentivos e linhas de credito repassados pelo Estado. 

4. a analise do processo migratorio paraibano foi visto entao por dois prismas: o 

rural e o urbano. tendo em vista que os problemas ocorridos no campo foram sentidos na 

cidade. principalmente quando uma substancial parcela de trabalhadores rurais liberados do 

campo. migrou para as cidades paraibanas como. por exemplo. Joao Pessoa e Campina 

Grande, que, sem condicoes infra-estrutura de receber tao grande demanda e absorver no 

mercado de trabalho esta parcela de migrantes. cresceram desproporcionalmente. em 

especial pela periferia. aumentando os bolsoes de miseria e pobreza e o numero de favelas, 

alem de propiciar o aumento do subemprego. ja que nem todos os trabalhadores oriundos 

no campo foram absorvidos no processo produtivo, o que gerou, e tern gerado. uma serie de 

problemas para o Estado, 

5. Nas ultimas decadas. o perfil economico do Estado nao contribuiu para o 

recrudescimento das migracoes mas, ao contrario, aprofundou a mobilidade que passou a 

ocorrer de maneira intensa no Estado, agravada sobremaneira pelas secas ciclicas das 

ultimas decadas; alem deste elemento outros podem ser associados ao quadro ja instavel da 

economia paraibana: trata-se da ausencia de incentivos para o crescimento de suas culturas 

basicas. alem da crise de abastecimento de agua experimentada no final dos anos 90, 

aumentando as deficiencias do Estado e alargando a mobilidade espacial; 
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6. a falta de politicas publicas voltadas para as necessidades do pequeno produtor e 

demais camadas de trabalhadores rurais de maneira geral. e um dos elementos constitutivos 

quando se elabora a analise da dinamica migratoria estadual nos liltimos anos. Na realidade. 

nao se percebeu, por parte do governo estadual, qualquer programa que, realmente. 

dirigisse incentivos estatais para o trabalhador rural descapitalizado, nem lhe possibilitasse 

a permanencia no campo evitando. assim. o aumento das migracoes; pelo contrario. os 

programas e projetos criados. na pratica fomentaram dispositivos que nao privilegiaram os 

trabalhadores rurais sem condicoes financeiras, e isto contribuiu para a ocorrencia das 

migracoes e colaborou para o seu crescimento no Estado; 

7. nao se deu. na Paraiba. a reorganizacao das atividades agricolas. ou seja, a 

dinamizacao das culturas tradicionais como algodao e sisal, entre outros. as quais nao 

apresentaram crescimento que possibilitasse elevar o setor agricola paraibano, mas a baixa 

produtividade apresentada por parte de alguns produtos e a ausencia de grandes incentivos 

a estas culturas. foram componentes que colaboraram com a migracao rural-urbana no 

Estado. sendo que, em determinadas areas, sobretudo nas cidades de medio e pequenos 

portes, observou-se elevacao no numero de migrantes; 

8. a desconcentracao do campo e a concentracao espacial da populacao paraibana 

vem sendo registradas no Estado como resposta a crise que se verificou desde os anos 80 e 

90, mostrando-se duradoura e sem perspectives de conduzir a economia paraibana grandes 

transformacoes. em virtude da ausencia de reinvestimento no setor base da economia 

paraibana. o agricola sendo. portanto. um forte ingrediente para a involucao das atividades 

agricolas no Estado; 

9. percebeu-se, portanto, uma relacao desigual entre as relacoes de crescimento e a 

concentracao da populacao urbana e rural e a oportunidade de emprego. Na realidade, a 

dinamica demografica paraibana revestiu-se de prorundas modificacoes nas ultimas 

decadas. elevando a concentracao e o crescimento de algumas cidades; em detrimento do 

decrescimo populacional rural, atribuiu-se este declinio a uma queda acentuada em algumas 

areas rurais do Estado. 
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A explicacao desta reducao no campo e o aumento na cidade. encontram-se 

calcados em fatores estruturais e conjunturais relacionadas ao contexto politico, social e 

econdmico que. reagrupados. explicitam a situacao do Estado nas ultimas decadas e o 

aumento das migracoes na Paraiba. 
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Figura 1 - Microregioes geograficas do Estado da Paraiba 



Mesorregides da Paraiba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2 - Municipios paraibanos em cada mesorregiao. 



Figura 3 - Municipios paraibanos em cada microrregiao homogenea 
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Figura 4 - Municipios paraibanos em cada sub-regiao 


