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Medio ambiente y mercado de trabajo en un contexto   

de marginalidad económica. Chaco - Argentina: 1960-1976. 

Adrián Gustavo Zarrilli 

 

        Los estudios que vinculan la historia y la economía ambiental y su relación con los 

mercados de trabajo ofrecen un escenario necesario y a la   

vez muy rico, a la hora de comprender los procesos económicos-sociales y socio-

ambientales. Sin embargo, los trabajos de investigación específicos,   

que intentan vincular ambas cuestiones  son aun escasos en el espacio académico 

argentino. 

El objetivo central del presente estudio, será entonces analizar desde la mirada de la 

historia ambiental, la conformación  del mercado de trabajo en una actividad extractiva 

y notablemente depredadora del medio ambiente como lo fue la explotación forestal en 

el gran Chaco Argentino. La actividad obrajera, asociada a esta forma de explotación de 

los bosques nativos, estaba a cargo de concesionarias de bosques fiscales y propietarios 

de áreas  

boscosas privadas. La liberalidad con que fueron otorgadas las concesiones hasta el 

pasado inmediato, sumada al débil contralor estatal, dieron origen no solo a abundantes 

actividades especulativas y de marcado carácter   

extractivista y de tecnología primaria, sino a la continuidad de un régimen de trabajo 

centrado en las prácticas empresario-laborales de fines de siglo   

XIX. 

La explotación industrial del bosque era aun, ya bien entrada la segunda mitad del siglo 

XX, extremadamente rudimentaria y basada en pequeñas   

unidades de producción, de bajos rendimientos, debido a la precariedad de los medios 

de trabajo empleados. Incluso las pocas plantas existentes de gran   

dimensión no mostraban sustanciales innovaciones tecnológicas, ya que están 

estructuradas en base a la ocupación de abundante mano de obra y   

limitadas por la escasez de capital volcado a la actividad. La industria maderera 

producía bienes con reducido grado de manufacturación, como se aprecia para los acso 

analizados del nordeste de la Argentina. 



 

Trabalho Análogo à Escravidão: reflexões sobre   

os usos e apropriação do Seguro-Desemprego. 

 

Cristiana Costa da Rocha 

 

Pretendo refletir sobre os usos e apropriação do Seguro-Desemprego por um  grupo de 

trabalhadores rurais de Barras-PI submetidos à condição de trabalho análogo à 

escravidão em outras regiões do País. A medida   

provisória nº 74, de 23/10/2002 alterou a Lei nº 7.998, de 11/01/1990 que regula o 

Programa do Seguro-Desemprego, para assegurar o pagamento de trabalhadores 

resgatado pelo Grupo Móvel de Fiscalização do MTE –   

Ministério do Trabalho e Emprego. Narrativas dos trabalhadores migrantes  evidenciam 

que muitos, mobilizados pela expectativa do Seguro-Desemprego, utilizam a Lei em 

contextos reivindicatórios passando a exercer coerção   

sobre os patrões e arregimentadores. Os usos e apropriação da Lei no contexto definido, 

não são percebidos como consequência da preocupação dos trabalhadores com a justiça 

social ou com soluções. É possível   

perceber que as múltiplas vivências dos trabalhadores entre os lugares de origem e 

destino, lhes possibilitam uma redefinição das relações sociais   

nas formas de resistência adotadas. 

 

ONGs, empoderamento, abordagem de direitos e o   

reconhecimento do trabalho na economia do cuidado. 

Jorge O. Romano e Rachel Moussié 

 

Na trajetória do campo das organizações não governamentais podem se identificar 

diferentes abordagens e categorias chaves que tem orientado sua   

prática por décadas: desenvolvimento de comunidades, caridade, bem-estar, combate a 

pobreza, satisfação de necessidades básicas, prestação de   

serviços, metodologias participativas, empoderamento, abordagem de 



direitos, promoção da justiça social (no sentido lato, incluindo justiça social,   

econômica, ecológica, politica...).  Cada abordagem ressalta sua própria compreensão de 

desenvolvimento, da pobreza e da desigualdade assim como da   

mudança social necessária, de como essa mudança deveria acontecer e quem deveria ser 

o ator chave da mesma. 

 

Nos últimos anos empoderamento, abordagem de direitos, participação e justiça social 

como abordagens e categorias vem fazendo parte do debate   

ideológico no qual estão envolvidos explicita ou implicitamente organizações não 

governamentais, academia, movimentos sociais e outras entidades da sociedade civil 

assim como agencias governamentais,   

instituições do sistema ONU, outros organismos internacionais e multilaterais de 

cooperação e desenvolvimento e a mídia em geral. Estas   

abordagens e categorias, originadas pelo geral em discursos críticos ao desenvolvimento 

vigente, tem sido apropriadas e resemantizadas pelo mainstream, através de uma sorte 

de “pasteurização” ideológica, que desvirtua o potencial transformador das mesmas. 

Uma das áreas que vem chamando a atenção do discurso e da prática das ongs no 

contexto deste debate ideológico,  é o do reconhecimento do trabalho não pago, 

principalmente desenvolvido por mulheres, no que tem se   

dado por chamar de economia do cuidado (care economy). 

 

Partindo dos principais elementos destas últimas abordagens e dos debates entorno 

delas, o presente artigo pretende recuperar questões e desafios que  se colocam quando 

se enfrenta o reconhecimento do trabalho do cuidado   

desenvolvido pelas mulheres. 

 

O Programa “Trabalho Decente” da OIT: Usos e   

aplicações por ONG’s e organizações da sociedade civil. 

 

Norberto O. Ferreras 

 

Em março de 1995 na cidade de Copenhague reuniu-se a Cúpula Mundial 



de Desenvolvimento Social para avalizar os impactos do processo de globalização e 

desarticulação do Estado de Bem-Estar como consequência das politicas do Consenso 

de Washington. Entre as várias resoluções,   

documentos e propostas, estavam as de diminuir a pobreza, alcançar o pleno emprego e 

promover a integração social. Estes apelos foram retomados em   

1999 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). O seu Secretario Geral, Juan 

Somavía, resumia estes princípios como o “Trabalho Decente”   

e realizou uma serie de propostas para que a OIT contribuísse com esta política. O 

ambiente favorável a este tipo de propostas em América Latina   

favoreceu ao tal programa tornando-se politica de Estado em países como a Argentina, o 

Chile e o Brasil. A proposta de esta comunicação é a de analisar o significado do 

programa de trabalho decente, os seus alcances e os   

projetos desenvolvidos até o momento nos países mencionados, assim como 

na Venezuela, na Bolívia e no Equador. Para isto também tentaremos compreender   

os vínculos entre uma organização internacional como a OIT e os países da  região. 


