
1198501692
, 1111111111111111111111111111111111111111
'".-

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO
DA

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

____ o. - - - __

~ :Uhd~ÇàO Getulio Vargas ..'-FG V rf:~~de AdrninisIFação _.
. re~ de 5:10 1=1"""10

Bjhlin~,...;t .

s 11/1/11111111111111/11111
__~ 198501692

ANGELA MARIA SANTANA CARVALHO

COLONIZACÃO NA AMAZONIA:,
Mito e Falência da política

Governamental
(1964/1978)

Dissertação apresentada ao
Curso de Pós-Graduaçãoda EAESP/FGV
Área de Concentração: Economia
Aplicada à Adnúnistração,como
requisito para obtenç~o de título
de mestre em Adnúnistração.

Orientador: Prof. Robert N.V.C.Nicol

SÃO PAULO
MARÇO / 1983

I

(



•. J _ " •••.•

..•: .

'.

/
/

CARVALHO, Angela Maria Santana. Colonização na Amazônia:
Mito e Falência da política Governamental (1964/1978),
São Paulo, EAESP/FGV, 1983, 138 p. (Dissertação de Mestra
do apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, -
Área de Conc errt raç âo i Economia--Aplicada à Administração.

Resumo: Trata-se da Colonização na Amaiônia, sob seu aspec
to de concepção ~olítica ao nível governamental,. caracteri~
zando o esvaziamento de sua abordagem social, em detrimento
de interesses econômicos que, por fim, acarretaram em agra-
vamento de conflitos sociais. São analisados os instrumen
tos jurídicos que propiciaram a ocupação da Amazônia, via
colonização, assim como os resultados dessa política.

Palavras-Chaves: Amazônia - Colonização - Reforma Agrária -
Conflitos Sociais - Terra - Propriedade - Agricultura -
Desenvolvimento Econômico - Brasil.



BANCA EXAMINADORA

COLONIZACAO NA AMAZONIA:,
Mito e Falência da política

Governamental
(1964/1978)

Prof. Orientador:

Professor:

Professor: .

i·



A meus pais,
que sacrificaram suas vidas para
proporcionar aos filhos um direi
to básico que lhes foi dificulta
do e que tem sido negado ã maio~
ria da população brasileira:
a Educação.

A meus irmãos,
que corresponderam a este sa~ri
fício, concretizando os sonhos
de nossos pais.

E

A meus sobrinhos,
meu voto de confiança, na certe-
za de que lutarão pela justiça
social em nosso país.



·v.

AGRADECIMENTOS

São várias as pessoas e instituições a quem devo a
oportunidade de ter desenvolvido esta monografia. Apesar de
correr o risco em omitir alguns nomes, gostaria de
blico o meu agradecimento:

fazer -p~

-- A Rohert Norman Vivian Cajado Nicol, professor e orienta
dor, mais do que isso, meu amigo; que me incentivou e teve p~.
ciência (característica dos ingleses), compreensão e disposi
ção em me ajudar em todos os momentos críticos do desenvolvi
mento deste trabalho.

-- A Luiz Carlos Bresser Pereira, professor e amigo, que me
mostrou o lado fascinante da Economia política, ainda quando
aluna de graduação do curso de Administração de Empresas da
EAESP/FGV, e me fez escrever sobre o tema desta monografia,
quando sua aluna do curso de Mestrado na disciplina Economia
Brasileira.

A Viviane, David, D. Maria Luiza que me facilitaram no aces
so à obtenção de dados.

À Universidade Federal de Viçosa, na pess~a do Prof. Anto
nio Fagundes de Souza, que me deu a oportunidade em fazer o
curso de Mestrado.

-- A VeTa Lúcia, Marlise, Janett, Moema e João Marcos que, no
nosso convívio familiar em Viçosa, sob clima de debate acadê
mico, me introduziram neste fascinante tema sobre Colonização
na Amazônia.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Sup~
rior (CAPES), por ter-me concedido bolsa de estudos, quando
funcionária da Universidade Federal ·de Viçosa e, posteriorme.!!
te, quando funcionária do próprio órgão, dispensou-me das fun
çoes para que pudesse terminar esta monografia.

-- A Hélio Barros, Diretor de Programas da CAPES, mais do che
fe, meu amigo, que compreendeu meus momentos de tensão e rele
vou minhas falhas. Ao Hélio, meu muito obrigada.



·vi.

A meus companheiros do CAPES, pelo estímulo no dia-a-dia
do meu trabalho.

A Fitima, Betinha, Zeli, Lilian e Elisa, cuja grande ami
zade, souberam entender minhas omissões e me apoiaram no de
senvolvimento deste trabalho.

-- A Walter, companheiro e amigo, que ã distância sempre in
centivou a conclusão de meu curso.

-- A Aristides e Raul, tio e amigo, meu muito obrigada
apoio moral.

pelo

-- A meus 'pais, Alex e Santana, que me incentivaram diariamen
te, com muito amor e carinho, sem os quais não poderia termi
nar este trabalho.

-- A Silvia, Luiz Humberto, Luciana e Maurício, irmã, cunhado
e sobrinhos, meu reconhecimento pela ajuda que me prestaram.

-- A José-Luiz, Suely e Gabriella, irmão, cunhada e sobrinha,
pelo estímulo.

-- A Marisa e Edison, irmã e cunhado que, na etapa final do
trabalho, me acolheram em sua casa, e diariamente me cercaram
de muito carinho e amor, compreendendo meus momentos críticos,
ajudando-me na coleta de dados e material bibliogrifico, deba
tendo comigo aspectos relevantés da monografia. Sem eles nao
conseguiria terminar em tempo hibileste trabalho. A eles,
meu amor, meu muito obrigada e meu reconhecimento.

-- A Midori, Maria Orlanda e Vitório, pelo apoio e compreen-
sao.
-- A Hermínia, pelo eficiente e dedicado trabalho dedatilo-
grafia.

~A todos voces, meu agradecimento, pois cada um con
tribuiu para a conclusão desta dissertação.



"Reforma Agrária, como .que st âc
social, só existe para aqueles
que a sofrem ou a estudam."

Pompeu A. Borges

"Senhores, só queremos o que é
nosso! Queremos o direito de
trabalhar e viver condigname~
te na terra que tratamos com
o suor de nosso rosto!"

Posseiros da Rodovia PA-70



·viii.

..
I N D I C E

LISTA DE TABELAS •••• lo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• ix

INTRODUÇÃO ........................................................................................ 1

CAPITULO I - A QUESTÃO AGRÁRIA ................................................ 9

1. Primeira Fase: Até 1930
2. Segunda Fase: Décadas de '50 e 60
3. Considerações

CAPITULO 11 - A AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO BRASIL 27

1. Origens da Estrutura Fundiária
2. O,Modelo,-"Pr.imário~Exportador ;
3. O Modelo de Substituição de Importações
4. Uma Avaliação do Papel da Agricultura no

Desetiv6lviménto Industrial no Brasil
5. Considerações

CAPITULO 111 - CONCEPÇÃO E AVALIAÇÃO DA POLITICA
GOVERNAMENTAL (1964/1978): REFORMA
AGRÁRIA VERSUS PROGRAMA DE
COLONIZAÇÃO NA AMAZÔNIA ..•....•.•.....• 55

1. Antecedentes
2. O Governo Castello Branco e o

Governo Costa e Silva: A Implantação
do Aparato Jurídico da "Reforma Agrária"
e o seu Resultado

3. O Governo Médici e o Governo Geisel:
O Real Sentido da Ocupação da Amazônia

CAPITULO IV - CONSIDERAÇOES FINAIS 116

BIBLIOGRAFIA 130



. ix.

LISTA DE TABELAS

TABELA I
EVOLUÇÃO DA ESTURUTURA FUNDIÁRIA - % DE
ESTABELECIMENTOS E % DA.ÁREA OCUPADA
NO BRASIL ...................•• '. • . • . . . . . . . . . . . . . 49

TABELA 11
EVOLUÇÃO DA ÁREA MbDIA DA ESTRUTURA
FUNDIÁRIA NO BRASIL 50

TABELA TIl
SUDAM - PROJETOS APROVADOS - 1965/1972 88

TABELA IV
EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DA
REGIÃO NORTE - 1970j1980 POR GRUPOS
DE ÁREAS .•...•...•.•••••••.•••...•..•..•.•..••.. 1 21

TABELA V
TAXA MgDIA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO
DE ESTABELECIMENTOS E DA ÁREA OCUPADA --
REGIÃO NORTE .'.................................. 122

TABELA VI
NUMERO DE BOVINOS E TAXA MgDIA DE

. CRESCIMENTO ANUAL .•.....•............ .......... 123

TABELA VII
TAXA MfDIA DE CRESCIMENTO ANUAL
DE OCUPANTES (REGIÃO NORTE) ......•............. 124



.1.

I N T R O D U ç A O

Poucos estudos têm sido realizados sobre a Coloniza

ção na Amazônia, ocorrida nas duas últimas décadas sob o pa-

trocínio e incentivo do Estado.

Uns enfocam a viabilidade desta política de coloni-

zaçao dirigida sob o aspecto de custos, conforme a pesquisa

de Vânia Porto Tavares. Outros abordam as conseqUências que

esta política tem acarretado na região, ou seja, os conflitos

sociais que resultaram face a luta pelo uso e posse da terra,

como pode ser verificado nas obras de Octavio Ianni. E, final

mente, tem sido analisado como o Estado tem intervido para

assegurar a expansão do capitalismo na região amazônica e as

formas como se dá exploração da força de trabalho, permitin-

do, assim, uma acumulação mais rápida do capital sem a utili-

zação intensiva de equipamentos e tecnologia avançados, segun

do o enfoque de Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Muller da

do em seu livro "Amazônia: Expansão do Capitalismo".

O objetivo desta monografia é fazer uma retrospectl

va histórica da política dos Governos Militares no Brasil, a
,

partir de 1964, sobre a questão da reforma agrária e como se

insere a política de Colonização da Amazônia neste contexto.

Para tanto, a monografia foi dividida em quatro pa~

tes, nas quais procurou-se colocar a discussão acerca da Que!

tão Agrária, as alianças políticas propostas durante a década

de sessenta (a fim de efetivar a Reforma Agrária), seu gra-

dual esvaziamento durante os Governos Militares e a opçao to
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mada pelo poder estatal para efetivar a Colonização na Amazô

nia como forma -de evitar a eclosão de conflitos sociais, sobre

tudo "no Nordeste.

Assim, no primeiro cápítulo é colocado o debate da

Questão Agrária, sobretudo durante a década de sessenta. Este

capítulo está dividido em três seções. Na primeira coloca-se

o debate sobre a questão, onde delineiam-se duas correntes de

interpretação diferent~ que abordam a igricultura brasileira

a partir da análise no aspecto analítico-teórico do momento

histórico em que se encontrava este setor. Ambas eram despr~

vidas de conotações políticas não tendo, inclusive, propostas

concretas de encaminhamento para a Questão Agrária. Em um se

gundo momento, a partir da década de cinqUenta, estas duas cor

rentes são retomadas. Contudo, o debate assumiu um caráter p~

lítico e econômico. A proposta era a mesma, qual seja a nece~

sidade de implementação da Reforma Agrária no país. A diver-

gência estava no plano políti~o, ou seja, na aliança que de

veria ser promovida para desencadear a transformação estrutu

ral da agricultura brasileira.

Prevaleceu a corrente dos "progressistas" que, in-

fluenciados pela ideologia cepalina, acreditavam na necessida

de de uma aliança política entre as massas rurais, a burgue-

sia e o proletariado urbano, a fim de transformar a estrutura

agrária "atrasada e concentrada", que impedia o desenvolvimen

to econômi~o, visto como crescimento industrial. ;

/

Portanto, emer ge a necess idade de Reforma Agrária ,

devido ao mau desempenho da Agricultura, frente às funções

que lhe seriam atribuídas para propiciar e acelerar a indus-

trialização no Brasil.
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Assim, é analisado no capítulo seguinte se a Agri-

cultura, apesar de apresentar uma estrutura fundiária concen-

trada e relações de produção pré-capitalistas, constituiu-se

em um entrave ao processo de industrialização no Brasil, em

todas as suas fases no desenvolvimento econômico.

Nesta análise, verifica-se que os progressistas in-

correram em um equívoco ao considerar "questão agrária"

valente ou indistinguível da "questão agrícola", pois o

contrariamente ao que afirmavam suas análises, alcançou

- .equ~

país,

alto

grau de desenvolvimento industrial, aliás "precocemente sofis

ticado", inclusive tendo como base a modernização das grandes

unidades de produção do setor agrícola.

Contudo, a industrialização da agricultura acarre-

tou um agravamento das tensões sociais existentes no campo,no

final da década de sessenta, que, anteriormente, já tinham

culminado na eclosão de conflitos sociais na zona rural, com

a organização dos trabalhadores e pequenos produtores em tor

no das Ligas Camponesas.

Por conseguinte, .no terceiro capítulo, analisa-se co

mo se deu a organização política da população rural propicia-

da, sobretudo, pelas medidas adotadas pelo Governo João Gou-

lart. Esta mobilização tinha como objetivo a implementação da

Reforma Agrária no País e a melhoria das condições de vida e

de trabalho no meio rural.

Porém, a radicalização das propostas de João Gou-

lart e sua equivocada percepção da força política que dispu-

nha para efetivar as reformas que pretendia, força política

essa constituída pela pequena e média burguesia local e pela
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organização das classes trabalhadoras, acabaram por destituÍ-

10 da Presidência da República, mediante golpe de Estado, le

vado-a efeito por militares, apoiados por blocos de poder muI

tinacional-associado.

Para amenizar o clima conturbado existente no meio

rural, os Governos Militares, instalados no poder a partir de

1964, começaram a acenar a possibilidade de efetivar a Refor

ma Agrária no país. Assim sendo, foram baixados Leis e Decre

tos que propiciavam a efetivação de:uma transformação estru

tural do setor agrícola. Contudo, estas medidas também deixa-

vam lugar para a perpetuação das grandes unidades de produção,

as quals acabaram por serem privilegiadas na implementação da

política agrÍcolá governamental. Tal fenômeno era coerente

com as forças políticas e ~c6nômicas que controlavam o poder.

A análise do Estatuto da Terra, na seçao 2.4.2, e de seu re-

sultado, descrito na seção 2.5, demonstram claramente o cara

ter não-reformista dos Governos Militares. Ao mesmo tempo, a

repressão política que se instaurou no país também evidencia-

va os personagens que seriam beneficiados pelo poder autorit~

rio do Estado, no contexto econômico, político e social do

país.

o Governo de Castello Branco, além de regulamentar o

Estatuto da Teria, consegue a aprovação pelo Congresso Nacio

nal do projeto denominado "Operação Amazônica", que seria a

base para a ocupação da Amazônia via implantação de grandes

propriedades de terra. Este projeto, investido da doutrina da

defesa nacional que via a região- amazônica como um vazio dem~

gráfico, passível de ser ocupado pelos países circunvizinhos

ou por grupos _guerrilheiros que se or ganizavam para derrubar
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os governos desses países, na realidade preconizava medidas
que iriam propiciar as condições para a implantação de gran-
des empresas agropecuárias, de extrativismo vegetal e mineral,
e de empresas agroindustriais, principalmente de capital es~

trangeiro.

Com base em incentivos fiscais, que acabaram por re
querer pouco volume de recursos próprios a serem aplicados no
investimento dos projetos, deu-se início i ocupação d~ AmazB
n i a.vcó m cgrande s empresas ..Contudo, havia pouca mão-de-obra di~
ponível na região para o desenvolvimento das atividades des-

tas empre sas.

Esse problema. acabou. sendo resoIvi.do pe lo, ..Gover.no.
Médici ao lançar o Programa de Integração Nacional, um dos
instrumentos do Plano de Integração Nacional.

Este Programa tinha três objetivos:

1. atenuar as tensões sociais do Nordeste, agravadas com a
seca ocorrida em 1970, através do deslocamento do exceden
te populacional daquela região para a AmazBnia;

2. construção da TransamazBnica, de forma a facilitar o es-
coamento da produção para a Região Centro-Sul do país;

3. atrair mão-de-obra para a região amazBnica.

Dois instrumentos constituiram a base do programa:
o Projeto de Colonização e a construção da TransamazBnica.

E, aSSlm, Médici preconizava que o programa iria re
solver dois problemas: "a do homem sem terras no Nordeste e o
da terra sem homens na Amaz ón i a'",
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Valendo-se de ampla propaganda em torno desse

slogan, acenando às massas rurais a distribuição de terras que

procederia naquela região, o Governo acabou por alcançar seu

intento. O resultado foi bem definido por Valdir Sanches(1977):

"b o homem sem terra que chega todos os dias para
os lados do oeste amazônico, à procura de um peda
ço de chão para plantar e viver. O lavrador po~
bre (...), sem chances de, um dia comprar alguns
alqueires para si, este homem lança-se à aventura
da colonização da Amazônia. Parte em busca das
'terras de graça' ,.dadas pel.o governo, de que ou
ve falar~ Leva filhos-e nenhum dinheiro. Os mais
afortunados conseguem um lote do INCRA, que só co
meçarão a pagar quando as suas terras estiverem
produzindo. Mas nem todos têm sorte." (p. 16)

O Projeto de Colonização, formulado em bases ambi-

ciosas e sofisticadas, acabou por falir a partir da própria

concepção de sua elaboração, pela própria ineficiência e ino

perância do INCRA na manutenção dos projetos integrados de co

Ionização e na demarcação e titulação das terras. Por outro

lado, o Governo continuava a incentivar a iniciativa privada

para implantação de grandes unidades de produção, esvaziando

o conte~do social do PIN. O resultado não foi outro senão a

ampliação das tensões sociais, existentes anteriormente no

Nordeste, para a região amazônica. Tensões essas envolvendo co

lonos, posseiros, grileiros e empresários "paulistas" em tor

no do uso e posse da terra.

São vários os exemplos e a gravidade das tensões so

ciais hoje existentes na Amazônia. L~cio Flávio Pinto, em ar

tigo escrito para OEstado-de- São PaUlo , "Conflitos pela Ter-

ra, um Desafio na Amazônia", em 29 de maio de 1977, descre

veu alguns casos,que foram sistematizados em um quadro elabo

rado por Octávio Ianni (1979), a seguir parcialmente transcri

to.
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QUADRO I

PRINCIPAIS ÁREAS DE TENSÃO SOCIAL NA AMAZONIA LEGAL
1 9 7 7

7.000

MOTIVOS CONSEQUENCIASLOCAL ÁREA
(ha) FAM!LIAS

Os posseiros não a jagunços contrata
ceitaram proposta- dos pelos fazen--
feita pelos compra deiros incendia-
dores do seringal~ ram casas dos po~

seiros, que em re
presália queima--
ram um barracão
da empresa.

Seringal
Nova Empresa,
no Acre

400 (ou
2.000 pes-
soas)

Colônia FIo 69.000
resta, Concei
ção do. Arà - .~., -
guaia, no
Pará

3.645 (ou
17.225 pes
soas): c :i.;-- :-

Criada pela Igre-
ja, a colônia nun
ca foi_precisamen
te demarcada, sur
gindo problemas -
de lirrntese inva
são por fazendei~
ros que expulsa-
ram os colonos.

O governo estadual
tem procurado re~
solver à. questão,- .
mas com excessiva
lentidão. Jj uma
das áreas mais
tensas e perigo-
sas do Pará.

Água Branca,
Paragominas,
no Pará

1.500 260 (ou
600 pes-
soas)

Com títulos de pro A Contag propôs
priedade anulados~ a desapropriação
um grupo de fazen- da área e o reas~
deiros incendiou sentamento dos co-as casas dos lavra lonos.-dores, destruiu
suas lavouras e co
meçou a despejá- -
los.

O mito da política de colonização de "distribuir te!.
ras" na Amazônia ao "homem sem terra do Nordeste" esvaziou-se
e teve sua falência pelo agravamento de conflitos sociais na
quela reg-ão, acabando por tornar-se questão de segurança In
terna do país.

Como bem descreveu Lúcio Flávio Pinto (1977)
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"Em parte o agravamento desses casos também resul
ta da dificuldade que o imigrante chegando ã Amaz~
nia enfrenta para conseguir um pedaço de terra e
fetivamente seu. Ele vem para a Amazônia com a
pretensão de ser um pequeno proprietário e apenas
as circunstâncias adversas o levarão a tornar-se
um assalariado rural, na verdade mais para servo
do que para assalariado. (...) se criou uma tri-
lha pela qual sazonalmente trafegam, indo no ve-
rão e voltando no 'inverno I, homens que partem com
ilusão de melhoria e regressam mais pobres. b es
sa trilha (.•.) que precisa ser eliminada para
não permitir que a Amazônia, eterno sonho paradi-
síaco de brasileiros confiantes no seu futuro,dei
xe de ser fonte de riqueza para consolidar-se co
mo instrumento da pobreza." (pp . 54 e 55)
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-CAPITULO I

-A QUESTAO AGRARIA

Há mais de meio século o debate sobre a questão a

grarla ocupa lugar de destaque nas po1~micas entre as princi

pais correntes de interpretação da economia brasileira.

Nesses 50 anos-de discussão deve ser ressaltado o

período 1960/1964, quando os trabalhadores do meio rural come

çaram a organizar-se, com o apoio dos grupos de esquerda do

Bras i l, e quando temos a realização em Belo Horizonte do I Con

gresso Nacional dos Lavradores eTraba1hado~e~-Agríto1ãs,- em

novembro de 1961.

~ nesse período também que aparecem dois projetos

de desenvolvimento da sociedade brasileira; projetos esses

formulados pelos grupos de esquerda, mas divergentes em sua

proposta de estratégia de desenvolvimento, particularmente no

que diz respeito i agricultura brasileira.

A compreensao deste debate é de grande importância,

na medida em que vivemos, nos dias de hoje, as conseqU~ncias

políticas de avaliações equivocadas sobre tal questão. Além

disso, uma correta caracterização do setor agrário brasileiro

significa uma apreensao da estrutura econômica e da lógica de

transformação social na dinâmica da acumulação do capital no

Brasil. A partir daí e que se pode estabelecer uma estratégia

de desenvolvimento compatível com as aspirações da Nação qua~

to ao bem-estar social.
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Neste debate, conforme observa Alberto Passos Gui

marães (1),

"estão envolvidas questões de enorme significação
para o desenvolvimento econômico e social de nos-
so país, bem como interêsses políticos de máxima
relevância." (p, 33)

Tal polêmica em torno da questão agrária sera abor

dada a partir de duas correntes de interpretação em fases dis

tintas.

1. PRIMEIRA FASE: ATb 1930

Até 1930, o debate, em sua primeira fase, teve um

caráter histórico, qual seja, limitava-se à natureza da socie

dade colonial e não conduzia i conseqtiências práticas. A nos

sa economia consistia na exportação de produtos agrícolas e

na importação de produtos manufaturados para consumo da aris

tocracia agrário-comercial. A estrutura agrária nao era con

testada. Esta classe detinha o domínio no plano político e e-

conômico.

Segundo Bresser Pereira, ( 2)

(1) A obra "Quatro Séculos de Latifúndio" de Alberto Passos
Guimarães,aqui citada, teve sua primeira edição publicada
em 1963. Contudo, as páginas indicaqas nas citações deste
capítulo referem-se à 4a. edição, 1977.

(2) A obra de Luiz Carlos Bresser Pereira, "Desenvolvimento e
Crise no Brasil", aqui citada, foi publicada inicialmente
em 1968. Para elaboração dos capítulos I e 11 foi utili-
zada a 7a. edição, publicada em 1977.
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"o Brasil era dominado por uma reduzida e podero
sa oligarquia. Os senhores de terra, os fazendel
ros, que se definiam como aristocratas, estavam
.tradicionalmente aliados aos grandes comerciantes
dedicados ao comércio exterior e, depois da Decla
.ração da Independ~ncia, ao capitalismo estrangei~
ro, inicialmente ao britânico, e mais tarde,já no
século XX, também ao norte-americano. E esta oli
garquia dominava não só econômica mas também polI
ticamente o país de forma total e tranquila, dada
a inexist~ncia, no resto da população, de grupos
sociais com um mínimo de consci~ncia e força polí
tica para a ela se opor." (p.77) -

"As eleições eram controladas." (p.77)

Uma das correntes postulava que o regime político e

econômico instituído no Brasil, no começo da colonização, era

o feudalismo~ Os adeptos desta tese defendiam a exist~ncia de

uma sociedade feudal, a partir dos laços servis dã pleoecolo

nial, do regime de terras baseado na grande propriedade e dos

próprios instrumentos jurídicos da concessão outorgada pela

Coroa Portuguesa aos donatários. A capitania concedida pela
~ .Coroa era vista como uma provlncla a ser governada;

dente de qualquer poder estatal. (3)

indepen-

A segunda corrente, liderada por Roberto Simonsen(4),

acreditava que a colonização desde o início já tinha cunho c~

pitalista. Argumentava que o Rei de Portugal, na época da des

coberta do Brasil, já era um "aut~ntico capitalista". Os PQ

(3) Oliveira Vianna (1923) e Malheiro Dias (1923) abordam es
ta questão a partir de enfoques jurídicos, antropológico~
e de psicologia social.

(4) A obra de Simonsen, publicada em 1937, rompe a unanimida-
de de pensamento existente até então. Surge com uma inter
pretaçãoglobal da história brasil~iia, a partir de refo~
mulações teóricas preconizadas pelos historiadores ale~
mães Schmoller e Sombart. .
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deres que tinha delegado aos colonizadores tinham o objetivo

de assegurar-lhes lucros. Simonsen escreveu

"Na verdade Portugual, em 1500, já não vivia sob
o regime feudal. D. Manuel, com sua polrtica de
navegação, com seu regime de monopólios interna-
cionais, com suas manobras econômicas de desbanca
mento do comércio de especiarias de Veneza, é um
autêntico capitalista." (p.124)

Caio Prado Jr. (5) partilhava desta opinião e demons

trou que 'a colonização no Brasil era um elemento dentro de um

fenômeno mais amplo: a expansão comercial dos parses capita-

listas europeus.

Nesta prim~irafase, portanto, temos as seguintes

correntes, com seus respectivos postulados:

a. Feudalismo Agrário:

Desde a origem da colonização, a Agricultura Brasileira

foi um sistema feudal. Nesta perspectiva, o feudalismo ag

tecede o desenvolvimento moderno do capitalismo.

b. Capitalismo Agrário:

A Agricultura Brasileira jamais conheceu o regime feudal.

(5) Caio Prado Jr. (1977, pâ gs . 14 a 16 e 118) coloca que a
fase de descobrimentos na realidade faz parte da história
do comércio europeu. Não havia preocupação em povoar as
colônias; interessava, sim, a exploração comercial, as a
tividades mercantis que poderiam ser estabelecidas. Dar o
caráter geral da colonização brasileira e seu sentido eco
nômico: vasta empresa comercial. -
Nota explicativa: O livro "História Econômica do Brasil",
de Caio Prado Jr. consultado, refere-se à 20a. edição, de
1977. Contudo, deve ser explicitado que sua la. edição foi
publicada em 1945.
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o sistema "p1antation" aqui instalado é fundamentalmente

capitalista, voltado para a exploração em grande escala,

de acordo com as necessidades de nossa economia export~

dora de produtos primários.

2. SEGUNDA FASE: D~CADAS DE 50 E 60

2.1 Antecedentes: 1930 a 1950

A partir da década de 30, verificou-se grandes tran~.

formações no Brasil no plano social, político e econômico.

Com a Revolução de 30, houve mudançasdepersona-

gens no bloco do poder: a oligarquia entrou em decadência e

ascendeu 'aburguesia industrial.

o novo ,governo passou a apoiar a industrialização no

país, que foi propiciada pela depressão econômica mundial.

Foi neste momento que teve início as lutas ideo1ógi

cas anteriormente ausentes, devido ao pleno domínio da oliga~

quia até então (1930).

Bresser Pereira (1977) analisa as três lutas ideo1ó

gi~as travadas na época: industrialismo x agricultura1ismo;

nacionalismo x cosmopolitismo e intervencionismo desenvo1vi-

mentista 'x"liberalisnio, mostrando que tratava-se da disputa

pela hegemonia pOlítico-econômica da burguesia industrial e

da aristocracia rural, juntamente com representantes do comér
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cio importador e exportador (6), .

_"O industrialismo, o nac i.on aLisrno e o intervencio
nismo desenvolvimentista eram claramente a expres
são política dos novos grupos sociais que sur--
giam ... Essa ideologia vinha atender diretamente
às necessidades dos empresários industriais brasi
leiros." (p. 104)

E mais adiante,

"A defesa das três ideologias contrárias, do agri
cultura:lismo, do cosmopolitismo e do liberalismo:
ficava, naturalmente, a cargo da classe média tra
d í ciona I e, ma í s+pa rt i cularment.e, da aristocracia
rural e do alto comércio importador e exportador,
cujos interesses eram ameaçados pelo desenvolvi-
mentoindustrial." (págs. 104 e 105)

Os grupos de .e sque rda=do. Brasil",·'por·sua vez" apoi~,-;
vam a burguesia industrial emergente, na medida em que consi-
deravam inviável, em curto prazo, transformar o regime do país
em socialismo. Por outro lado, interessava-lhes em tornar es
te país em uma nação independente, fora do jugo imperialista.
Assim sendo,constituiram-se na força política auxiliar dos
empresarlos industriais, conforme Bresser Pereira (1977,págs.

105 a 108).

No final da década'de 50, com a consolidação do de
senvolvimento industrial e com a entrada do capital estrangei
ro nesse setor produtivo, o quadro político modificou-se. As
alianças foram reformuladas. Uma parcela da bur gues ia indus-

(6) Não será objeto de análise as ideologi~s citadas, pois ~x
trapola ao foco de interesse deste capítulo - A Questã6 Ã
grária. Para maiores esclarecimentos sobre o tema, super~
ficialmente aqui citado, consultar Bresser Pereira (1977,
pá gs. 9 8 a 105) .
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trial associou-se ao capital estrangeiro, assim como a antiga
aristocracia rural. Verificou-se um grande número de associa
ções de empresas nacionais com empresas estrangeiras. Por ou
tro lado, com o aumento do poder sindical e com a maio~ parti
cipação do povo no processo político, os grupos de esquerda
se fortaleceram e, sob a égide da ideologia do nacionalismo,
deflagraram uma política populista.

Portanto, foi neste contexto,' que apareceu a exig~~
cia das "reformas de base", ou seja, reformas das estruturas
econômicas e sociais, cujo objetivo seria de acelerar o desen
volvimento econômico e permitir uma melhor distribuição de
renda -;No elenco -dessas -refoTmãs,"~p'ostul-ava-se'-'a-·I'efo.yma=agr~-- 'C

ria.

2.2 Segunda Fase: Décadas de 50 e 60

Até o início da década de 50, os trabalhadores ru-
rais foram quase que totalmente excluídos de qualquer partici
pação política e social por dois motivos. Primeiro, por esta
rem dispersos e desorganizados; ou seja, até então não tinham
se estruturado em categoria de trabalhadores de forma a reivin
dicar em causa própria. Segundo, os grandes proprietários sem
pre fizeràm articulações no bloco do poder, mesmo quando for
malmente excluídos, impossibilitando a abertura de um canal
que favorecesse os trabalhadores do meio rural.

Foi a partir do final da .dé cada de 50, com a discus
sao das "reformas de base", que o debate sobre a questão agr~
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ria acirrou-se. A reforma agrária passou a ser mais enfatiza

da do que tinha sido até então.

Com o apoio dos grupos de esquerda, sob a égide do

reformismo(7), o trabalhador rural começou a organizar-se e a

incorporar-se às lutas sociais da sociedade brasileira.

Contudo, os grupos de esquerda encontravam-se divi

didos em duas correntes, apesar de ambas objetivarem a refor

ma agrária. As diferenças estavam no diagnóstico do momento

histórico em que se encontrava a economia brasileira, e, por-

tanto, nos personagens políticos necessários ao estabelecimen

to de alianças, assim como na estratégia a ser seguida para

garantir a reforma agrária e, - .finalmente, na proprla concep-

ção do que consistiria a reforma agrária.

Assim sendo, nessa segunda fase, o debate sobre a

questão agrária, diferentemente da primeira, assumiu um cara

ter eminentement~ político e econômico. A discussão girava em

torno do papel "revolucionário" da burguesia industrial e dos

entraves "feudais" 'supostamente existentes na estrutura -agr~

ria.

A corrente do "feudalismo agrário" acreditava que o

capitalismo para expandir-se e cumprir suas "tarefas históri

cas" precisava romper todas as correntes que impedissem o pl~

no estabelecimento das relações capitalistas de produção, ou

(7) Bresser Pereira (1977, p , 116) adota este termo paraca
racterizar a ideologia adotada pelas esquerdas do BrasiI
nesse período.
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seja, era necessária a eliminação do latifúndio (e os resqui

cios feudais) e a expulsão do imperialismo. Segundo os adep-

tos desta corrente, o latifúndio estaria vinculado ao imperi~

lismo e a bur gues ia, ao proletariado e ao campesinato (8) . A

.vinculação do latifúndio ao imperialismo era explicada pelo f~

to de a comercialização de nossos produtos estar nas mãos do

capital estrangeiro.

Werneck Sodr~ (1964) afirmava que

"Os vínculos entre o latifúndio e o imperialismo
assim são muito fortes, e a burguesia, em sua con
tradição com o monopólio da terra e com o que êle
representa, como estreitamento de mercado e obstá
culo ã generalização das relações capitalistas, e
obrigado a considerar que atrás do latifúndio es
tá o imperialismo e-que, portanto, o latifúndio~
d~bil quando encarado isoladamente, tem poderes
que a própria razão pode desconhecer." (p.3S0)

A tese da sociedade dual aproximou-se desta

Alguns trechos da obra de Jacques Lambert(9) estão

. -Vlsao.

abaixo

transcritos, para demonstrar sua similaridade.

"Os brasileiros estão divididos em dois sistemas
de organização econômica e social, diferentes nos
níveis como nos m~todos de vida. Essas duas socie
dades não evoluíram no mesmo ritmo e não atingi~
ram a mesma fase; não estão separadas por uma di
ferença de natureza, mas por" diferenças de idadeTI
... "os dois Brasis são igualmente brasileiros,
mas estão separados por vários s~culos" ... "são

(8) Este ~ o pensamento de Nelson Werneck Sodr~ (1964) e de
Alberto Passos Guimarães (1977). A principal contradição
da sociedade brasileira ~ a do latifúndio, aliado aos in
teresses estrangeiros, com o resto da sociedade, ou seja~
burguesia industrial, trabalhadores do campo e da cidade.

(9) A citação aqui feita refere-se ã 7a. edição do livro "Os
Dois Bras is", de Jacques Lambert (1971). Contudo, deve
ser explicitado que a obra foi, inicialmente, editada em
1901.
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sobretudo os Estados pouco povoados e explorados,
os dominados pela grande propriedade" . "A
grande fazenda brasileira, na sua forma tradicio~
-nal, não monopoliza a terra que lhe pertence, des
perdiça-a" . . . "enquanto perdura a velha estru
tura feudal, a·fazenda, fechada sobre si mesma,
provê às suas necessidades " (págs. 101, 103-,
114,115 e 117)

Em suma, o principal freio ao desenvolvimento indu~

trial do país e à expansão do mercado interno, para essa cor

rente, residia nó latifúndio, o qual reproduzia relações feu

dais de produção e subordinava-se aos interesses dos export~

dores, ao capital estrangeiro. Portanto, o monopólio da ter-

ra, além de impedir o fomento da própria agricul tura, impedia

o desenvolvimento da indústria, deixando de fornecer-lhe maté

ria-prima eproduto.s de abastecimento interno, além de impe-

dir a ampliação do mercado interno, uma v~z que não existia

remuneração monetária aos seus trabalhadores e o próprio lati

fúndio era auto-suficiente. Segundo A. P. Guimarães (1977, p.

34) ,

"Essas velhas relações de produção que travam o
desenvolvimento de nossa agricultura não são do
tipo capitalista, mas heranças do feudalismo col~
nial. A primeira e mais importante dessas rela-
ções de produção, cuja destruição se impõe, é o
monopólio feudal e colonial da terra, o latifun-
dismo feudo-colonial."

Os latifundiários, fortalecidos em suas relações

com o imperialismo, segundo o "feudalismo agrário", impediam

o pleno desertvolvimento das relações capitalistas e o aumento

da produtividade do trabalho. Por conseguinte, havia o blo-

queio ao .crescimento do mercado interno para os produtos in-

dutriais.
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A proposta dessa corrente, portanto, resumia-se nas
tarefas peculiares que cabiam à revolução burguesa, ou seja,
a necessidade de vencer essa aliança -- latifúndio e imperi~
lismo -- .na defesa dos interesses nacionais.

Segundo ainda A. P. Guimarães (1977),

"Uma reforma agrária democrática tem um alcance
muito maior: seu objetivofundaniental é destruir
pela base um duplo sistema eSEollatlvo e opressi
vo~ romper e extirpar, simultaneamente, as rela-
ções semicoloniais de dependência_ ao_ imperialismo
e os vínculos semifeudais de" subordinação ao: po-
der extra-econômico, político e "jurídico"da clas
se latifundiária. E tudo isso para libertar as
fôrças produtivas e abrir novos caminhos à emanci
pação econômica e ao progresso de nosso país."(p---:
38)

Decorre desta proposta que a burguesia nacional es
taria interessada na exploração do mercado nacional e na eli
minação dos monopólios imperialistas sobre este mercado. Por
tanto, deveria unir-se aos trabalhadores rurais e operariado
urbano.

A segunda,corrente; capitalismo agrário, teve
Caio Prado Jr. seu principal defensor(lO). Afirmava que

no
nao

se podia conceber a existência de relações feudais de produ-
çao no campo brasileiro. A' sua crítica centrava-se no fato de
que a corrente do feudalismo "agrário amarrava o desenvolvimeg
to do país às mesmas etapas percorridas por algumas formações
sociais européias, sem levar em consideração as condições ~c~
nômicas, sociais e políticas do Brasil. A sua análise enfati

(10) Caio Prado Ji., em 1966, com a publ{cação de seu livro
"A Revolução Brasileira", fomentou a discussão política
acerca da natureza "da sociedade brasileira eo caráter
de suas transformações sociais.
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zava as reLaçôe s de produção encon tradas no campo brasileiro
(parceria, barracão, cambão, entre outras), demonstrando que
quase todas não passavam de relações capitalistas de produção
(formas de assalariamento disfarçado). Para ele, a aliança
proposta pela corrente do feudalismo agrário (burguesia e pro
letariado urbano e rural) e a,revolução "democrático-burguesa
de conteúdo ahtifeudal e antiimperialista" era um equívoco

liA começar pela. distinção política e categoria so
cial entre, de um lador os fazendeiros estancieI
ros, senhores de engenho e usineiros (que são os
grandes proprietários brasileiros, e seriam na
teoria preconizada os nossos "feudais"),. e doutro
lado a burguesia industrial, comercial ou outra
qualquer. Todos esses grupos que constituem no
Brasil, emconjuntQ, a classe econ~mica, financei
ra, social e politicamente dominante, se compõem--
da mesma categoria de indivíduos, sejam suas ati
vidades urbanas ou rurais." (p.7l)

E mais adiante

"São todos homens de negócio, burgueses e capit~
listas - na acepção específica,· econ~mica e so
ci al.da expressão - que não se diferenciam entre
si senão· pelo ramo e vulto de seus negócios." (p.
71)

Para Caio Prado Jr., o fato de verificar-se no Bra
sil a concentração da propriedade fundiária e que a grande
maioria dos trabalhadores rurais não ter acesso a essa pro-
priedade não significava que a reivindicação e luta pela ter
ra tivessem significação revolucionária. A condição sine qua
non para levar a cabo uma revolução, em sua opinião, consisti
ria na conscientização da massa rural e sua disposição de lu
ta para alcançar aquela reivindicação. O.que, para ele, nao
ocorria 'no Brasil.
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A sua proposta, portanto, era a de que o trabalha
dor rural lutasse por melhores condições de trabalho e empre
go, pois, assim

"A·acentuação e o desenvolvimento da luta reivin
dicatória por melhores condições de trabalho e e~
prego tenderá assim a eliminar as empresas que
não tiverem condições de se adaptar, pelo aumento
da Erodutividade, à nova situação criada pelas e
xigencias dos trabalhadores. A solução será então
o desmembramento da propriedade." (pâ gs . 148/149)

Para ele., o importante era -que inicialmente. houves-
se a integração do trabalhador e isso só seria possível atra
vé s da luta por reivindicações imediatas relativas a condições
de trabalho e emprego do trabalhàdor rural. ' A socialização,
estatização dessa propriedade deveria ser a etapa seguinte. O
simples fracionamento da grande propriedade não teria qual-
quer significado revolucionário. E acrescentava, pela mesma
razão, a luta do trabalhador urbano da grande indústria nao
consistia na destruição da mesma e sua substituição pelo arte
sanato.

Em suma, a açao revolucionária, de acordo com essa
corrente, consistia em duas tarefas: a primeira em assegurar
a aplicação e promover a melhoria da legislação rural traba-
lhista e a segunda em "ampliar os horizontes de t rabal.ho eem
prego oferecidos pelas atividades econômicas do país, de ma-
neira a assegurar ao conjunto da população trabalhadora, ocu
paçao e meios reguIares de subs istência" ..(Caio Prado Jr., p .

153)

Assim sendo, para Caio Prado Jr., os trabalhadores
rurais e urbanos deveriam unir-se, pois a luta seria a mesma,
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,assim como as reivindicações e teriam um inimigo comum: a bur

guesia.

"Mas seja qual for, é essa aliança que constitui
o principal fator de incentivo à mobilização e lu
ta dos trabalhadores rurais. S nela, portanto,que
se apoiará fundamentalmente o processo revoluéio
nário e seu desenvolvimento. Não somente porque
nela se reúnem as duas forças essenciais da revo-
lução, como porque, numa perspectiva imediata, é
ela que permitirá a afirmação e o progresso das
reivindicações rurais que; segundo vimos, darão o
rigem às pressões decisivas no sentido do desenca
deamento da revolução." (p.175)

3. CONSIDERAÇOES

As posturas ideológicas das esquerdas, conforme foi

visto na seção anterior, divergiam no aspecto analítico-teóri

co do momento histórico em que encontrava-se' a agricultura

brasileira. :Decorria de~sa diverg~ncia, diferentes propostas

políticas' de estratégia para a implementação da reforma agrá-

ria no país .

.Contudo, o que se verificou foi o predomínio da co~

rente "feudalismo agrário", como veremos adiante, cujos adep-

tos eram denominados de "progressistas".

Os progressistas foram fortemente influenciados p~

la ideologia e arcabouço teórico da Comissão para a América

Latina (CEPAL). Essa corrente lutava pela transformação da

nossa estrutura'agrária, pois acreditava que a concentração

da propriedade da terra, ou seja, o predomínio da propriedade

latifundiária, emperraria o desenvolvimento do país, desenvol
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vimento esse entendido corno processo de industrialização.

o Prof. Raul Prébisch, Secretário Executivo da
CEPAL, na formulação de seu modelo de desenvolvimento ~conômi
co(ll), colocava que a industrialização seria o único caminho
pelo qual os países da América Latina poderiam captar urna pa!
te dos resultados do progresso técnico e assim elevar o nível
de vida da população. Daí, a importância do setor primário,
que deveria ser produtivo para possibilitar a importação de
bens de capital para ~ indústria, através "da geração de divi
sas propiciadas pela exportação de produtos primários.

Os progressistas, portanto, acreditavam que a forma
que apresentava-se a estrutura agrária naquela época -- atra
'sada e concentrada, tinha as seguintes conseqUências:

a) impedia a ampliação do mercado interno para a"indústria.
As relações de produção existentes no meio rural subme
tiam sua população ã condição de subemprego, impedindo
seu acesso ao mercado consumidor. Além disso, as fazen-
das eram quase que totalmente "auto-suficientes", nao
tendo que recorrer ao mercado de prodUtos manufaturados;

b) transferência de renda do setor urbano para o campo,
via preços -- maior crescimento dos preços dos produtos
agrícolas em relação aos dos produtos manufaturados. A
existência de latifúndios improdutivos terra como

(11) No arti go "O Desenvol vimen to Econômico da"América La tina e
seus Principais Problemas", estão as bases do modelo pre-
conizado pela CEPAL e seus seguidores~ Para maiores escla
r-e c í men t o s , consultar Revis"t"áBr"ás"ileir"a"de" Ec o"n"oniia, se
t embroyde zemb r'o , 1949.
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meio de especulação e como reserva de valor -- nao pe~
mitiria um aumento da produção agrícola compatível com
o crescimento da demanda urbana. no que diz respeito a
alimentos e matéria-prima; e

c) a baixa oferta de produtos primários de exportação pod~
ria comprometera geração de divisas para importação de
bens de capital, necessários ao processo de industriali
zaçao.

Portanto, a palavra de ordem era a reforma agrária,
vista como o único caminho para solucionar a questão agrária.

----"E esta-a- pos tu-~a--que--v-e-Y-ifi.cou-=seno- P-rimeiro. -Con-
gresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas.

Sem dúvida, este congresso foi de fundamental impo~
tância para enfatizar as demandas da população do meio rural.
Na década de cinqtienta a sindicalização rural era ilegal. So
mente no final dessa década e início da de sessenta é que am
pliaram-se as discussões sobre ~ reforma agrária e criou-se
ambiente político propício para a criação e funcionamento de
organizações agrárias que pudessem promover a mobilização dos
trabalhadores rurais.

Os reflexos dessa dinamização do sindicalismo rural
puderam ser constatados nesse primeiro congresso nacional,re~
lizado em novembro de 1961, reunindo cerca de 1.400 delegados
e-mais outras 2.000 pessoas.

Em sua declaração oficial, os participantes denun-
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ciavam o forte predomínio da propriedade latifundiária na es
trutura agrária brasileira. E diziam:

":E o mono pó I io da terra, vinculado ao capi tal co-:-.
lonizador estrangeiro, notadamente o norte-ameri
cano, que nele se apóia, para dominar a vida polí
tica brasileira e melhor explorar a riqueza do
Brasil. :E ainda o monopólio da terra o responsá-
vel pela baixa produtividade de nossa agricultura,
pelo alto custo de vida e por todas as formas a-
trasadas, retrógradas, e extremamente penosas de
exploração semifeudal, que escravizam e brutali-
zam milhões de camponeses sem terrà. Essa estrutu
ra agrária caduca, atrasada, bárbara e desumana -
constitui "um entrave decisivo ao desenvolvimento
nacional e é uma das formas mais evidentes do pro
cesso espoliativo interno." (12) -

Portanto, acrescentavam:

"A fim de superÇlr a atual situação de subdesenvol
vimento crônico, de profunda instabilidade econõ
mica, política e social, e, sobretudo, para dete~
a miséria e a fome crescentes e elevar o baixo ní
vel de vida do povo em geral . . . torna-se cada
vez mais urgente e imperiosa a necessidade da rea
lização da reforma agrária que modifique radical-=-
~ente a atual estrutura de nossa economia agraria
e as relações sociais imperantes no campo." (13)

A reforma agrária, encarada como solução para a que~
tão agrária, foi textualmente afirmada nessa declaração:

"Para os homens que trabalham a terra, a reforma
agrária ,is'toé, acoIJipleta"e"}UstasolUçãoda"
qÜestãoagraria do pais, e a-única maneira de re
solver efetivamente os graves problemas em que se
debatem as massas camponesas, e, portanto, elas,
mais do que qualquer outra parcela da população
brasileira, estão interessadas em sua realização."(14)

(12) "Declaração do I Congresso Nacional dos Lavradores e Tra
balhadores Agrícolas Sobre o Caráter da Reforma AgráriaIT,
publicado na revista EstUdos Sociais, abril de 1962.

(13) Op.cit.
(14) Op. cit. (grifo nos so)
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A crise econômica pela qual atravessou o Brasil no

período de 1961/1967, reforçava aparentemente o diagnóstico

dos piogressistas e sua postulação da necessidade da reforma

agrária para o aumento da produtividade e da produção _agríc~

la, assim. como para a ampliação do mercado interno.

Assim, embora tenha prevalecido a tese do "feudali~

mo agrário" pela sua encampação pelos representantes sindi-

cais do proletariado rural e pelos pequenos lavradores, estes

entretanto cometeram um equívoco ao considerarem a questão a

grária, isto é, da produção agrícola, como sendo indestinguí

velou equivalente i questão agrária, isto é, das relações de

produção e estrutura fundiária, como veremos adiante (capít~

lo 11).
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-CAPITULO 11

-A AGRICULTURA NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DO BRASIL

A grande questão que se colocava na década de ses-
- .senta era se a Agricultura, com uma estrutura agrarla concen

trada, teria condições de cumprir seu papel no desenvolvimen

to econômico.

As funções atribuídas ã Agricultura, de forma a

propiciar e a acelerar a industrialização, eram assim coloca
das(lS):

a) criação e ampliação de excedente de alimentos e de maté-

rias-primas. Ou seja, o setor agrícola deveria aumentar

constantemente sua produção para fornecer ao setor secun-

dário as matérias-primas necessárias ao processo produti

vo desse último setor e também atender de maneira adequ~

da ao abastecimento interno da população do meio urbano.

A reforma agrária nesse contexto seria importante, pois,

segundo os adeptos da corrente marxista, faria aumentar a

produção agrícola com o cultivo de terras ociosas dos la

tifúndios;

(15) Os adeptos da teoria marxista defendem essas funções da
Agricultura. As obras de maior expressão, "A Questão A-
grária", de Karl Kautsky, e "O Desenvolvimento do Capita
lismo na Rússia", de Vladimir Ilitch Lênin, tratam com
profundidade as duas primeiras funções. Ignácio Rangel
em "A Questão Agrária Brasileira", 1962, chama atenção
para a necessidade do setor agrícola em aumentar a prod~
ção_e liberar mão-de-obra para o processo de industriali
zaçao.
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b) ampliação do mercado interno para a indústria brasileira.

Entendia-se que com a aceleração das relações capita1is-

tás no campo (remuneração do trabalho em bases monetárias)

e com a execuçao da reforma agrária, haveria aumento do

poder aquisitivo da população rural. Esse aumento possibi

1itaria um maior consumo dos bens finais manufaturados,ab

sorvendo o cres~imento da produção industrial;

c) liberação da mão-de-obra necessária ao processo de indu~

tria1ização. Com a modernização.do setor agrícola, o exce

dente da força de trabalho propiciaria a mão-de-obra ne-

cessária à expansão das atividades urbanas.

Segundo os progressistas, essas funções básicas,ju~

tamente com a criação de divisas através da exportação de prQ

dutos primários '.a fim de possibilitar a importação no ritmo

necessário de bens de capital para o processo de industria1i
- (16) - d d ( -zaçao ,nao estariam sen o cumpri as ou fatalmente nao se

riam cumpridas) pela Agricultura Brasileira. A explicação ba

seava-se na inviabilidade da geração de divisas pelo setor a

grÍcola, devido a existência de uma estrutura agrária "atrasa

da, retrógrada e dominada por propriedade latifundiária".

Nas próximas seçoes. será abordado, de forma SUCln

ta e geral, exatamente esse aspecto, qual seja: A Agricultura

(16) Celso Furtado em Formação Econômica do Brasil, Companhia
Editora Nacional, l8a. ed., 1982, no capo XXXII - "Des10
camento do Centro Dinâmico", explica o processo de indus
tria1ização, mediante os estímulos obtidos pela crise do
setor exportador na década de 30. Werner Baer . e Isaac
Kertenetzky defendem essa tese em Patterns ~f Brazilian
Economic Growth.
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teria cumprido seu papel no desenvolvimento econômico do Bra
sil, na perspectiva da corrente progressista?

1. ORIGENS DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA

Vários autores, historiadores e intelectuais colo
cam que o tipo de exploração agrária, prevalecente- até os dias
de hoje no Brasil, tem suas origens no período inicial da co
Ionização, .quando fo~am constituídas as capitanias hereditá-
rias - doações de grandes extensões de terra, feitas pelo Rei
de Portugal.

Os titulares gozavam de amplos poderes e regalias
que, entre outros, constavam o direito de distribuir terras-
sesmarias, cobrar impostos, nomear autoridades administrati-
vas e juízes. Enfim, os donatários detinham poderes suseranos.
Não obstante, como contrapartida, deveriam arcar com todas as
despesas de transporte e estabelecimento dos colonos(17).

Tratava-se de povoar o Brasil, mas o objetivo pri~
cipal era explorar produtos que tivessem alto valor comercial
na Europa e, portanto, pudessem gerar altos lucros(18).

(17) Fragmon Carlos Bor ges no artigo "Origens Históricas da
Propriedade da Terra" em A Questão Agrária no Brasil:Tex-
tos dos Ahos Sessenta, por Carlos Marlghela ... (et alii).
Sao Paulo, Ed. Brasil Debates, 1980, trata do tema com
profundidade, a partir de documentos históricos.

(18) Caio Prado Jr. no capo 4 de História Econômica do Brasil.
São Paulo, Editora Brasiliense, 1945,analisa essa ques-
tão. Vide também Fernando Novais em "Estrutura e Dinâmi-
ca do Antigo Sistema Colonial (Séculos XVI - XVIII)". Ca-
dernos CEBRAP n ç 17. São Paulo, Edi tora Bras iliense ,1974.
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Por conseguinte, o que verificou-se no Brasil foi a

propriedade monocultural de grandes extensões de terra -- ses

marias, voltada para o comércio exterior e baseada no traba-

lho escravocrata.

As pequenas propriedades inseriram-se à margem des

sas grandes propriedades, com o objetivo de suprir, à popul~

çaoengajada nas atividades mercantis, os meios de subsistên-

cia alimentar.

Em meados do século XIX, com a consolidação do capi

talismo_industrial na Europa, com o liberalismo - .economlco,c~

meçouno Brasil a crise do trabalho servil que culminou, fi-

na lmerrre, --em--1850-,-com --a-abolição do r t r à f i co:de escravos, em

parte resultante das medidas enérgicas adotadas pela Inglate!:.

ra para repressão do tráfico de escravos para o Brasil.

E ainda nesse periodo que foi introduzido o plantio

do café que teve grande importância no contexto comercial e

nos rumos da economia brasileira. Esse tipo de lavoura seguia

o mesmo esquema das culturas (por exemplo: cana-de-açúcar)que

tinham predominado, até então, em nossa economia agrária: ne

cessidade de grandes extensões de terra e elevado número de

trabalhadores.

Com a proibição do tráfico de escravos e concomitan

te promulgação da Lei de Terras, incentivou-se a imigração.E~

sa lei estabelecia a aquisição de terras pela compra a vista,

elevação dos preços das terras e destinação do produto das

vendas para imigração. Seu principal objetivo era garantir a

efetivação dos colonos como força de trabalho para o cultivo
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do café, dada 'a escassez da mão-de-obra escrava(19).

Com a introdução do trabalho remunerado na cafeicu!

tura, instaurou-se a monetarização da economia que, por sua

vez, foi a base para a constituição de um mercado interno con

sumidor.

2. O MODELO PRIMÁRIO-EXPORTADOR

Com o liberalismo econômico, no plano econômico, e

com a Independência do Brasil, no plano político, teve início

o modelo primário-exportador, assim como foi implantado o Es

tado 01igárquico(20).

O Brasil, como outros países da América Latina, pa~

sou a subordinar-se às emergentes potências industriais, sem,

contudo, perder suas características econômicas, enquanto co

1ônia: grande propriedade monocu1tural, voltada para o -comer

cio externo. Portanto, continuou a prevalecer o latifúndio au

to-suficiente, quanto ao suprimento de bens de consumo para

(19) Vários autores colocam, como fatores iniciais para a in
dustrialização no Brasil, a abolição do trabalho escravo,
a concentração de renda na região cafeeira e o incentivo
à imigração. Consultar Roberto Simonsen, Evolução Indus-
tri~l do Br~~i1, são Paulo, ed. Escola Livre de Sociolo-
gia e Po11tlca, 1939; Celso Furtado, op.cit., Caio Prado
Jr., ibid.; Nélson Werneck Sodré em História da Burgue-
sia no Bra~il, Rio. Ed. Civilização "Brasileira, 1964, Ní
cia Vilela Luz em A Lut~ pelàIndustYialização do BrasiL
São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 1961; Luiz Carlos
Bresser Pereira em EmpresáriOs e Administradores no Bra-
sil. Editora Brasiliense, Sao Paulo, 1974.

(20) Vide Luiz Carlos Bresser Pereira, cap . V de Estado e Sub-
desenVoTvTmento Industrializado:" Esbo o de uma Economia
Pollt"ica Periferica.E itora Brasiliense, Sao Paulo,1977.
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os seus trabalhadores, e voltado para o mercado externo.

Com o declínio do açúcar, juntamente com a decadên
cia da exploração do ouro, o café passou a ser o principal
produto de. exportação. Foi na economia cafeeira que encontra-
mos ~s bases para a industrialização no Brasil.

A cafeicultura desenvolveu-se na região próxima a
antiga capital do país. Além do clima e solo favoráveis, a ca
feicultura dispunha de uma abundãncia relativa de mão-de-obra,
devida ~ desagregação da economia mineira. Outro fator que fa
voreceu sua expansão foi sua localização geográfica, qual se
Ja proximidade ao porto marítimo, que facilitaria o escoamen
to da produção para o exterior.

A exploração dessa cultura tinha três característi-
cas: baixo grau de capitalização (equipamentos simples), ne-
cessidade de grandes extensões de terra e elevada absorção de
mão-de-obra.

A grande questão para a expansao da lavoura do café
consistia na mão-de-obra. Inicialmente esse fator de produção
foi fornecido pela drenagem do trabalhador escravo das regiões
que estavam em decadência no plano econômico. A economia de
subsistência, extremamente dispersa no território brasileiro,
impedia o recrutamento de sua mão-de-obra. A população urbana,
por sua v~z,não tinha condições de adaptar-se is condições
de trabalho da "grande lavoura".

Com as medidas impeditivas ao tráfico de escravos,
a oferta de mão-de-obra tornava-se crucial para o desenvolvi;:-

I

mento da cultura do café.
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A solução para o problema foi encontrada pela impl~

mentação de uma política de apoio ã imigração. 'A imigração foi

particularmente favorecida pelas condições sócio-econômicas

desfavoráveis em que encontrava-se pr.Inc ipa Lmerrte va popu l.ação

do Sul da Itilia, pois ~arcela da força de trabalho dessa re

gião não conseguia engaj ar=s e nos setores produtivos ,face .ao

incipiente desenvolvimento industrial local e baixa produtivi

dade agrícola.

Esta fase da corrente migratória'marcou o início da

remuneraçao do trabalho em bases. monet ãr í.as. o que viria po~

sibilitar a constituição de um 'mercado, interno.

Coma disponibilidade demão-de-obra,juntamente com

",a abundância de terras, houve um extraordinário aumento da o

'ferta do café e ampliação da área cUltivada? o que,acarreta-

ria. no início do século XX, uma crise de superprodução.

Para superar essa crise, o Estado utilizou 'amplamen

te o mecanismo de marrí pul.açâo da 'taxa 'de câmbio, resultando na
, ..•

manutenção da renda do setor exportador em detrimento da popu

'lação-urbana - denominado "socialização das perdas". Esse

proce,dimento foi constantemente utilizado pelo Est ado :durante

a expansão da cafeicultura, para proteção dos interesses do
, '.. ' (21)

'setor exportador, como bem analisou Celso -Pur t adc '. Além

disso • .fo í implementada uma política de -proteç âo aos preços

·docafé no mercado internacional, -medí.arrt.e rre-t í r ada de ~arte

.da produção do mercado ,'via crédito externo ~ para -:forçar ae:-

. ;{21) .CeLso Furtado descreveconi detalhes e canaLí s a os .mecan.í.s
lIlOS utilizados para manutenção da ~renda:dos cafeiculto--
.',,res. Vide.cap. XXX,op. ci t ,
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levação dos preços. Contudo, essa política, ao mesmo tempo em

que solucionou o problema a curto prazo, acabou agravando a

situação, devido aos reinvestimentos feitos na expansao da

produção~ fato esse que acelerou ainda mais a oferta do café,

ao longo do tempo.

Por conseguinte, o setor acabou sofrendo uma segug

da cr i se de superprodução, crise essa agravada pela queda brus

ca da procura por esse produto, desencadeada pela depressão ~

conômica mundial, na década de 30.

A característica fundamental do modelo primário-ex-

portador foi a manutenção dos interesses da oligarquia rural,

vinculada ao setor exportador e ao setor financeiro interna-

cional. A estrutura desse modelo era constituída por um setor

primário (voltado para o exterior), .responsável pela maior

parte das atividades da economia do país e por uma incipiente

indústria.

As altas taxas de lucro nas atividades exportadoras

e a facilidade de importação de produtos manufaturados torna

ram-se fatores impeditivos ao desenvolvimento da indústria no

país. Ou seja, os capitais disponíveis acabaram convergindo-

se para o setor exportador, devido a sua alta rentabilidade.

Por conseguinte, a incipiente indústria dependia dos bens de

salário.

3. O MODELO DE SUBSTITUIÇAO DE IMPORTAÇOES

O Modelo de Substituição de Importações teve início
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na década de 30, decorrendo; basicamente, de dois fatores: a

Revolução de 1930 e a Depressão Econômica Mundial, que se ins

tauroü nesse período.

A Revolução de 30 significou uma alteração de

posno poder, tendo como conseqUência a redefinição da

gru-
-açao

do Estado. A classe média urbana, profundamente insatisfeita
-com o onus que nela incidia decorrente das constantes desvalo

rizáções da moeda, levadas a efeito para proteção da economia

cafeeira, aliou-~e a grupos, cujos interesses não estavam vin

culados ao café. Com a Revolução, a oligarquia agrário-come~

cial perdeu a hegemonia política e social. O novo Governo pa~

sou a adotar uma política industrializante.

Por outro lado, a Depressão de 30, com a fuga maci

ça dos capitais estrangeiros investidos no país, ao lado do

declínio das expórtações e da desvalorização da moeda, foram

fatores que impediram a sustentação do fluxo de importações.

A conjugação desses elementos tornou a indústria uma área de

investimentos altamente lucrativa, para onde poderia ser cana

lizado o capital.

Os altos preços dos produtos importados, a escassez

de recursos para manter o fluxo de compras no exterior é a ma

nutenção do poder de compra interno fizeram com que a indús-

tria se desenvolvesse de maneira notável, sobretudo nos anos

subseqtientes à' crise, via substituição de importações. Segu~

do Gabriel Cohn(22), no período 1929/1937, as importações

(22) Dados extraídos do artigo "Problemas da Industrialização
no Século XX", em Brasll em Perspectiva . Difusão Edi to-
riil, Rio de Janeiro, 1978. O autor nao faz citação de
fonte.
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ram na ordem de 23% e a produção industrial cresceu em 50%.
Contudo, a expansao inicial foi propiciada pela utilização da
capacidade ociosa instalada nesse setor.

Tal fato repetiu-se durante a 11 Guerra Mundial. O
Governo voltou a implementar a mesma política adotada -apos a
crise de 30, conforme a citação de Bresser Pereira (1977), a-
baixo transcrita.

"Embora os saldos no balanço de l?agamentos pres-
sionassem fortemente a taxa de cambio para baixo,
o Governo brasileiro fixou-a, não deixando que o
cruzeiro se valorizasse. Isso se constitui, nova-
mente, uma forma de proteção do setor cafeeiro,
pois mantinha sua renda em cruzeiros. Neste caso,
também aliavam-se aos interesses dos fazendeiros
os dos industriais l"igados ao mercado interno.Por
que, mantendo~se a renda do setor cafeeiro, mantI
nha-se a procura dos produtos internos. C...) Por
outro lado", a oferta de produtos importados" so-
fria um golpe severo face ao total compro-
metimento das economias dos países industrializa-
dos com o esforço de guerra. Surgia assim uma no
va oportunidade para a realização de investimen--
tos." Cp. 40)

Contudo, a produção industrial ainda s.edeparava com
fatores restritivos à sua ampliação. Apesar das condições fa-
voráveis ao nível interno, dependia da importação de bens de
capital para proceder a uma expansão.

Somente apos a 11 Grande Guerra, apareceram fortes
incentivos que tornaram possível a aceleração do desenvolvi-
mento industrial. Foram lançadas as bases que permitiriam a
diversificação do parque industrial, em uma etapa posterior.O
Estado passou a participar diretamente no setor secundário,i~
vestindo em áreas fundamentais e essenciais, sobretudo nas de
insumos básicOs, que iriam ocasionar a implantação da indús-
tria moderna. Entre as principais empresas estatais instala-
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'das encontramos as seguintes: Companhia Siderúrgica Nacional,
atualmente Volta Redonda (aço); Companhia do Vale do Rio Doce
(minério de ferro); Companhia Nacional de Álcalis (barrilha e
soda cáustica); Acesita (aços especiais); Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (apoio para implementar infra-estr~
tura de transportes e energia) ;PETROBRÃS (produção e refino
de petróleo).

Em meados da década de 50, portanto, com a instala-
ção dessas empresas estatais e com a importação de máquinas e
equipamentos, foram constituídas as bases que proporcionariam
as transformações estruturais na industrialização brasileira,
ocorridas a partir do Governo de Juscelino Kubitschek.

Conforme foi dito anteriormente, no período 1956/
1960, verificou-se a diversificação do parque industrial, com
respaldo do Governo. A instalação de indústrias automobilísti
cas, material elétrico pesado, de construção naval e daquelas
voltadas para produção de máquinas e equipamentos ocasionou a
ampliação do setor de bens de capital. As indústrias de base,
por sua vez, tiveram uma expansão considerável.

o respaldo governamental f oi dado mediante:

a) grandes investimentos na indústria de base, nos transpor-
tes, na energia e na exploração de recursos naturais;

b) estabelecimento de instrumentos tributários e fiscais, co
mo fontes de financiamento e transferência de renda;

c) concessao de crédito subsidiado para setores considerados
prioritários;
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d) implementação de mecanismos para convergir investimentos

estrangeiros em setores de tecnologia de ponta.

A Agricultura, apesar de manter seu crescimento es-

táve1, no decorrer desse período, foi quase que totalmente co
-locada a mar gemo

o resultado dessa política desenvo1vimentista foi

um crescimento expressivo do setor de bens de consumo durá-

veis., setor esse dominado por multinacionais, com forte deman

da, propiciada pela concentração de renda e ampliação da c1a~

se média, em relação ao período anterior. Por outro lado, o

setor de bens de produção não tinha condições de fornecer bens

de produção para o Departamento 111(23). Esse desequilíbrio

entre os dois Departamentos se traduzia na importação de equi

pamentos e maquinaria, para manter o crescimento do ramo de

produção de bens de consumo duráveis, onerando o balanço de

pagamentos. A importação de bens de capital, juntamente com

a deterioração das relações de troca, verificadas no mercado

internacional do café, a partir de 1958, bem como o elevado

endividamento externo e a emissão do papel moeda, para fazer

frente aos crescentes gastos governamentais, e conseqüente ~

levação do índice inflacionário, marcam o início da década de

60.

(23) Francisco de Oliveira em A Economia da Dependência Imper-
feita. Rio de Janeiro, Ediçoes do Graal, 1977, divide o
setor industrial em três Departamentos. O Departamento I
voltado para a produção de bens de capital e de bens in
termediários; o Departamento 11 consistiria na produção
de bens de consumo não duráveis e, finalmente, o Departa
mento 111, responsável pelos bens de consumo duráveis. -
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, -Instauraram-se, portanto, no pals, uma crise econo

mica, que se estendeu até 1967, e um período de conturbações

sociais e de mudanças políticas.

4. UMA AVALIAÇÃO DO PAPEL DA AGRICULTURA NO

DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL

Nesta seção, procurar-se-i analisar se a Agricult~:

ra constituiu-se em um obsticulo ao processo de industrializ~

çao no Brasil, na perspectiva de suas "funções", referidas no

início deste capítulo.

A Depressão de 30, conforme foi visto, marcou o iní

cio das transformações da economia brasileira. O comércio ex

terior deixou de ser a mola propulsora do crescimento econômi

co. A indústria, por sua vez~ transformou-se em fator dinâmi

co do processo de desenvolvimento.

Na primeira fase do Modelo de Substituição de Impo~

tações, os investimentos foram canalizados para a ampliação

das indústrias, a fim de suprir a demanda existente que nao

estava sendo atendida pela impossibilidade de importação de

bens manufaturados.

O Estado, nessa fase inicial da crise, através de

instrumentos de política econômica, conteve a retração da ren

da interna, beneficiando o setor agrícola e o setor indus-

trial. Ou sej"a, continuou garantindo a renda do setor cafeei

ro (através de manipulação da taxa cambial e da compra dos ex

cedentes da produção cafeeira), a qual acabou sendo canaliza
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da para o setor industrial, devido a restrições do - .c o me r c i o

internacional. Por conseguinte, a crise externa possibilitou a

ampliação da indústria; os instrumentos de política econômica

acionados pelo Governo, por sua vez, garantiram o mercado in

terno para colocação dos bens de consumo produzidos pelo se-

tor secund~rioda economia. No período 1929/1937, o setor in

dustrial apresentou um crescimento da ordem de 50%, conforme

citado anteriormente.

Não se verificou no país, por outro lado, uma crise

de abastecimento interno ou mesmo de fornecimento de matérias-

-primas, que se traduzissem na necessidade de importação.

A própria urbanização, decorrente do início da in-

dustrialização no pais, faria com que, ao lado do latifúndio,

voltado para a produção de café, se consolidasse a produção

de alimentos e de matérias-primas, com base nas pequenas pr~
. d d 1 d . d bsi ~ . (24)pTle a es vo ta as para a economla e su slstencla .

A elevação da demanda externa pelo café, verificada

na fase após a 11 Guerra Mundial e que estendeu-se até 1954,

gerou um grande volume de renda e de divisas para o país, pos

sibilitando que ocorressem transformações estruturais, verifi

cadas em nossa economia, a partir de então, principalmente no

setor industrial.

Sem dúvida, o Estado foi o principal agente dessas

(24) O conceito de economia de subsist~ncia aqui utilizado ~
o mesmo definido por J.F ..Gr~ziano da Sil!a como produ~ão
camponesa, em EstrUtUrá Agráriáe ProdUçaodeSubsisten-
ciana AgricuTtUraBrasileira. Sao Paulo,Edi tora Huci tec,
1978 (p.3) .
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transformações, fazendo grandes investimentos nos quaIs iria
apoiar-se a moderna indústria no Brasil(25).

o Estado, ao implantar as indústrias de base, favo
receu o crescimento da classe média, gerando empregos que ab-
sorviam elementos tipicamente provenientes dessa camada, fenª
meno este que teve um papel decisivo na ampliação do mercado
interno, sobretudo na elevação da demanda de bens de consumo
duráveis.

Esses investimentos também tornaram viável a diver
sificação do parque industrial, cuja conseqUência direta foi
um processo acelerado. de urbanização.

Com a divers ificação da indús tria, .houve uma expag
são. das atividades urbanas, que acabaram por absorver as maio
res parcelas da população ativa nas cidades. No período 1950/
1960, a taxa média .anua1 de crescimento da população ocupada
foi: Setor Primário -1,75~ Setor Secundário - 2,5; Setor Te~
ciário _5,2(26). Esses dados podem ser utilizados como indi-

cador de uma maior incorporação da força de trabalho ao meio
urbano, verificada na época. e. conseqUente ampliação do mer
cado consumidor.

Com o aumento da concentração da população nas cida
dis, aumentaram as exigências ao setor agrícola, no tocante i

elevação da oferta de alimentos e de matérias-primas. Consi
derando o aumento das áreas das lavouras permanentes e temp~

(25) Vide Maria da Conceição Tavares, p.72, em D~ Substituição
·de Tmpo·rtáções ·áo CapitaTismo FinaÜceiro: Ensaios sobre
Economia Brasileira. R. Janeiro, Zahar Ed. 8a.ed. ,1979.

(26) Dados extraídos da obra de Antônio Barros de Castro, 7 En-
·s·a·io·s·sobr·e·áEco·nomiaBrásileira. Rio de Janeiro, Compa
nhia Editora Forense, 2a. ed., 1972 (p.75). O autor não
indica a fonte de dados.
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rárias dos estabelecimentos - - .agropecuarlos, como dado indicati

vo do aumento da produção agrícola, verificou-se, em 1950, a

exploração de 19.095.057 hectares, enquanto que, em 1960, es

sa área elevou-se para 28.712.209 hectares, apresentando uma

taxa -média de incremento anual de 4,16 (27). A atividade de

pecuária teve aumento da taxa média de crescimento anual no

período considerado: bovinos - 2,31; suínos - 1,08; aves -

5,99(28). Por outro lado, a taxa média anual do crescimento

da Agricultura, no período de 1947 a 1961, foi de 4,6; supe-

rior a do crescimento demográfico, porém, inferior à da Indús

tria - 9,6(29). Quanto a essa disparidade nas taxas de cres-

cimento do setor primário em relação ao setor secundário, nao

pode ser afirmado que tenha significado uma deterioração da

relação de troca em detrimento da indústria(30) e, por conse-

guinte, também não pode ser afirmado que houve tr-ansferência

da renda do setor indus trial para o setor agrícola. - Também

não pode ser inferido desses dados que o baixo crescimento do

setor agrícola tenha redundado na elevação dos índices infla-

cionários verificados particularmente crescentes a partir de

(27) Dados extraídos do IBGE -Censo Agropecuário de 1975 e
Sinopse Preliminar do Censo Agropecuário de 1980.

(28) Taxas calculadas a partir de dados do IBGE, op ...cit.
f"

(29) Taxas calculadas a partir de dados do IBGE, op.cit.

(30) Ruy Miller Pa iva em "Reflexões sobre as Tendências daPro
dução, da Produtividade e dos Preços no Setor Agrícola
do Brasil" - ReVista Brasileira da Economia, junho/se-
tembro, 1966 (p.115) analisa a questao da oferta e da de
manda na formação de preços no setor agrícola.
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1956 (31) .

o crescimento da produção agrícola depende fundame~
talmente do mercado consumidor. O desenvolvimento econômico
do Brasil, principalmente a partir de 1955, bene~iciou-na rea
lidade as classes média e alta. Em 1960, 50% da camada da p~
pulação mais pobre participava em 17,4% na renda de salá-
rios(32). Assim sendo, com urna baixa capacidade de poder de
compra da metade da população, ao lado de urna propensão a con
sumir produtos agrícolas em 0,55(33), o setor de produção de
bens de abastecimento interno acabou sofrendo os impactos de~
sa política de concentração de renda. Portan~o, o setor ~agr~
cola sofreu urna redução em sua taxa de crescimento, não por
mau desempenho, mas em decorrência da fal ta de mercado para
colocação de seus produtos.

As exportações brasileiras de matérias-primas ,agr~
colas, por sua vez, tomando cornobase 1938/1939· = 100, alcan
çarlam, em 1962, 114(34). Contudo, Barros de Castro(35) anali
sou da seguinte forma:

(31) Eliana A. Cardoso no artigo "Teorias Estruturalistas da
Inflação: Um Comentário" ,em IPEA - Pe·sqUisae PTanej a-
mehtd E~oh~~ico, vol. 10, n9 1, abril 1980, analisa a ta
xa de inflaçao, taxas de crescimento do preço relativo ~
do produto real, participação do deficit fiscal do produ
to e hiato do produto no período de 1950 a 1979 e conclui
que embora exista variações e'n t re os preços agrícolas e
industriais e estejam presentes "no processo inflacioná-
rio, essas variações não conseguem explicá-lo (pp.335 e
337) .
Dados extraídos de Luiz C. Bresser Pereira em E~on6~ía
Brasileira: u~a "IntrodUção"Crítica. são Paulo, B'ra.si Li en
se, 1982 (p.79). A fonte utili2ada foi IBGE, Censos de
1960, 1970 e 1980.

(32)

(33) Estirnativa utilizada no Plano Estratégico do
vol. 11, capítulo I.

(34) Ruy M.Paiva, op.cit., p.128.
(35) Antônio Barros de Castio, op.cit., p. 107.

Governo,
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."E bem verdade que o reduzido crescimento das ex
portações pode ser tomado como conseqUência da I
neficiência da pr6pria agricultura. Tal possibili

- dade deve, contudo, ser afastada preliminarmente-
pelo fato de que o mercado mundial de produtospri
mários mostrou-se quase estagnado ao longo do pe
ríodo em causa (excluído o petróleo, de 1928 a 55,
tal mercado cresceu de apenas 18,5%)." (p.l07)

No período 1940/1960, intensificou-se o êxodo rural
em direção às cidades. A taxa média de crescimento anual do
pessoal ocupado no setor agropecuário no Brasil foi de 1,62,
ao passo que, na Região Sudeste, pólo de desenvolvimento- ln-
dustrial, foi de somente 0,03 no período acima referido. Esta
expulsão da população rural agravou-se ainda mais na década

seguinte; a taxa média de crescimento para o Brasil caiu para
1,18 e a Região Sudeste apresentou uma taxa negativa
1,38(36) .

de

Essa migração campo/cidade pode ser explicada pelos

seguintes motivos:

a) dinamismo das áreas urbanas;

b) baixo crescimento do setor agrícola, demonstrado acima;

c) modernização e especialização da produção agrícola e expag
são da atividade de pecuária, que acabou por
de elevados contingentes de mão-de-obra.

prescindir

Esse êxodo rural acabou favorecendo o desenvolvimen
to industrial, na medida em que esse setor teve, à sua dispo-
sição. um excesso de oferta de força de trabalho em relação a
sua capacidade de absorção, uma vez que empregava uma tecnolo

(36) Taxas calculadas a partir dos dados do IBGE, op.cit.
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gia capital intensivo. Esse desequilíbrio entre oferta e de
manda da força de trabalho acabou por comprimir o volume de
salirios na renda gerada pelo setor industrial, beneficiando,
assim, a acumulação de capital no meio urbano. Concomitante
mente, esse excedente de mão-de-obra acarretou no aumento das
atividades marginais do setor terciirio, caracterizando condi
çoes de subemprego ou emprego disfarçado.

Com base"na ~nilisefeiia acima,podé-se afirmar que
a Agricultura não atuou como fator de estrangulamento ao pr~
cesso de industrialização no Brasil.

o que deve ser ressaltado é que na realidade a polí
tica desenvolvimentista, implementada até 1960, enfatizava so
mente a indústria moderna. O ramo industrial voltado para a
produção de bens de consumo duriveis, o mais dinâmico da eco-
nomia, apresentava baixo grau de depend~ncia do fornecimento
de matéria-prima agríCOla. Por outro lado, a indústria como
um todo tinhadiriâmica ,própria. A entrada de novos ramos pr~
dutivos nesse setor implicava na ampliação de seu próprio mer
cado (final e intermediário). A~nfase era a produção de
bens de consumo duriveis e de equipamentos e maquinaria.A sua
depend~ncia era com relação principalmente ao Estado e ao ca
pital' estrangeiro. A produção industrial, no período 1932 /
1962, teve um crescimento excepcional: multiplicou-se por dez,
ou seja, significou um crescimento de 900% (37). Contudo,
desencadeou problemas graves. Como conseqli~ncia primeira, a
pauta de importações modificou-se.O descompasso do crescimento

(37) Vide Werner Bair, op.cit.
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intra-setoria1 (38) da indústria, bens de consumo durâve í.s - De

partamento 111, e bens de produção - Departamento I, acabou

por implicar na necessidade de importação de equipamentos e

maquinaria e conseqUente gasto de divisas. O endividamento ex

terno foi inevitave1. O pagamento de roya1ties e remessas de

lucro das mu1tinacionais agravaram nosso desequilíbrio exter
(39)no .

Assim, tivemos o início de uma nov a crise ,cujas raí

zes encontravam-se na própria economia brasileira, mais preci

samente em um só setor: o setor da indústria moderna.

s. CONSIDERAÇOES

A Agricultura, antes de significar um entrave à ln

dustria1ização, esteve, isto Slm, subordinada a esse processo.

De gerador de divisas para o setor industrial, via

exportação, o setor primâr i.o da economia transformou-se em um

instrumento direto de acumulação do capital industrial, sobre

tudo a partir de meados da década de 60, como tentaremos de-

monstrar abaixo.

As raízes da crise econômica do período 1961/1967 e

as próprias transformações que a A~ricu1tura sofreu na década

de 70, esvaziaram a natureza do debate, ocorrido nos anos ses

(38) Vide Francisco de Oliveira, op.cit., capítulo 111

(39) Vide Maria Conceição Tavares, op.cit., pp.80 e seguintes.
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senta, sobre a questão agrária. Por outro lado, o crescimento

acelerado da economia, de 1967 a 1973, e, concomitante aumen

to da produção agropecuária mostraram que a crise

foi superada sem ter como base a reforma agrária.

agrícola

A verdadeira dimensão da questão agrária permanecia

sem ser resolvida. Em verdade, foi até mesmo agravada pela

forma e intensidade como se processou a acumulação do capital

industrial no país, abarcando a Agricultura.

A partir da década de 60, verificou-se a industria-

1ização da agricultura brasileira, com o·respaldo governamen-

tal. O significado dessa industrialização pode ser assim tra

duzido:

1. Modernização da Agricultura; ou seja, introdução de novos

meios de produção - máquinas, imp1ementos agrícolas e in

sumos industriais (adubos, inseticidas, fertilizantes, en

tre outros). A Agricu1tuia, assim passou a ser consumido-

ra de-bens intermediários e de bens de produção do setor

industrial; e acabou por tornar-se necessária ã própria a

cumulação do capital, principalmente do Departamento I.

De fato, em 1970, a Agricultura absorveu cerca de 1/3 do

valor da produção industrial desse setor(40).

2. Beneficiamento do capital financeiro. A industrialização

da Agricultura so seria possível mediante a concessao de

créditos altamente subsidiados. O Estado proporcionou es

(40) Infomação extráída do artigo de Geraldo Mul1er -"Agricu.!.
tura e Industrialização do Campo no Brasil" em Revista
~e Economia política, ~ol. 2/2, n9 6, abril-junho/1982.
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ses recursos, via bancos oficiais, e estimulou os bancos
privados a se engajarem nessa linha de crédito. Esse es
tímulo foi dado via concessão de benefícios.

3. Formação da grande empresa capitalista na Agricultura e
.fortalecimento da grande propriedade, tendo como. conse-
qUência a concentração da estrutura fundiária no Brasil.O
.grande volume de crédito subsidiado colocado ã disposição
do setor primário acabou. por atrair grupos empresariais
para as a t í.v í.d ades agropecuárias. Ao mesmo tempo, o aces
so desses grupos e dos. grandes proprietários de terra aos

. d -d' (41) . f . . dmecanlsmos e cre lto era malS aClllta o, em compar~
ção ao pequeno produt6r, devido ao aporte de capital e
garantias que podiam oferecer para obtenção desse tipo de
financiamento. Suplicy e Nakano(42) , com base nos dados
levantados pela Comissão Coordenadora da política Nacio-
nal de Crédito Rural - relativos a 1976, demonstraram que
o maior volume do crédito subsidiado acabou sendo canali
zado para o grande produtor. Por outro lado, essas gran-
des propriedades, exploradas de forma extensiva, incorpo-
raram minifúndios nucleados ao seu redor, os quais não ti
veram condições de sobrevivência. As tabelas I e 11 mos-
tram a tendência concentradora da estrutura fundiária no
Brasil, a partir de 1970.

(41) Vide Manuel Correira de Andrade - Cap . IV de AgricUltura
e Ca·pitalismo • Livraria Edi tora Ciências Humanas, são Pa~
lo, 1979.

(42) Artigo publicado em O 1/06/1978 in Fo"lha de' São PaUlo .



TABELA I - EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÀRIA - % DE ESTABELECIMENTOS
E % DA ÀREA OCUPADA DO BRASIL

Grupos de Área 1970 1975
(ha) . % de % da % de % da

Estabelecimentos Área Estabelecimentos Àrea

Menos de 1 a menos de 10 51 3,1 52 2,8

Menos de 1 a menos de 100 90 24 90 21

500 e 'maí, s 1,7 51 1,9 54

1.000 e mais 0,8 40 0,8 43

5.000 e mais 0,1 18 0,1 21

Fonte: IBGE - Anuário Estatistico do Brasil 1981.



TABELA 11 - EVOLUÇÃO DA ÁREA MEDIA DA ESTRUTURA
FUNDIÁRIA NO BRASIL

I

Grupos de Área Área Media (ha)
(ha) 1970 1975

Menos de 1 a menos de 10 3,6 3,4
Menos de 1 a menos de 100 15,5 15,4

500 e mais 1.761,5 1.863,0
1.000 e mais 3.152,6 3.347,6
5.000 e mais 13.340,5 14.480,1

lJ1
o

Fonte: IBGE - Anuário Estatlstico do Brasil 1981.
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4. A Agricultura tornou-se condicionante e dependente da ac~

mulação de capi tal das muItinacion a is. Em 1970, se gundo
, (43) d - -Muller ,metade das con içoes de produçao da agricult~

ra dependia da indústria de máquinas e de insumos indus-

triais. O mercado produtor desses bens constitui-se de o-

ligopólios multinacionais, que detêm o controle na forma-

ção de preços de seus produtos. Os principais fabricantes

de tratores e equipamentos agrícolas são Mas sey Fer guson,

Ford, entre outros ;osde raçâoan i raa í . sâo iCa rgi Ll , Ralston

Purina, Central Soya, Anderson Clayton; enfim, todas elas

empresas multinacionais. Por outro la4o, metade da prod~

ção da Agricultura ficou condicionada aos interesses dos

setores demandantes de 'matérias-primas, também dominados

por oligopólios muItinacionais. Exemplo: Fumo (Souza Cruz,
•

Reynolds, Philips Morris Inc.); Café Solúvel (Cia. Iguaçu

de Café Solúvel, Cocam - Café Solúvel e Derivados); Car

nes Frigorificadas (S.A. Frigorífico Anglo) ; Laticínios

(Laticínios Poços de Caldas); dleos Vegetais (S.A.Moinhos

Rio-Grandens~s, Olvebra Ind. Com. de 6leos Vegetais); In

dústria Alimentícia (Nestlé, 'SANBRA), entre outras(44).

S. Formação de um complexo agroindustrial no Brasil, de aco~

do com as características acima descritas. Segundo Geral-

do Muller (1982), o complexo agroindustrial consiste em

(43) Geraldo Muller, op.cit., p. 48
(44) Plínio Sampaio analisa tal fato em Capital Estrangeiro e

AgricultürBnoBrásil. Editora Vozes Ltda., e m co-ediçao
com CEBRAP, Petropolls, 1980. Vide também Alberto Passos
Guimarães em "O Complexo Agroindustrial como Etapa e Via
do Desenvolvimento da Agricultura" em ReVista de Econo-
mia'PoL'I'tica , vol.2, n"'3, jUlho-setembro/1982.
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"conjunto dos processos tecno-econômicos e SOC10-pO
líticos que envolvem a produção agrícola, o benefi=
ciamento e sua transformação, a produção de bens in
dustriais para a agricultura e os serviços financeI
ros e comerciais correspondentes." (p.48)

AI guns dos resul tados que podem ser apontados no que
diz respeito ã forma com que foi implementada a industrializa
çao da Agricultura são:

1. O setor primário apresentou baixa produtividade e o aumen
to da produção agropecuária não correspondeu ao volume de
recursos repassados. pelo Governo, via cr€dito subsidiado.
No período 1960/1980, o setor primário apresentou uma ta
xa de crescimento de 5,59, enquanto que no período 1947/
1960 foi de 3,69(45), portanto, ligeiramente superior,sem
caracterizar nenhum salto em termos de produção, face ao

.'.volume de recursos alocados pelo Governo. Outro dado indi
cativo de tal fato é que os subsídios representaram 20,2%
da renda interna do setor(46). A baixa produtividade tam
bém pode ser explicada pela não aplicação de capital pr~
prio dos proprietários, devido a facilidade de
de cr€dito(47).

obtenção

(45) Informações extraídas de Bresser Pereira (1982), op.cit.,
p. 44.

(47)

Informação dada por Antonio Carlos Kfouri Aidar e Rober-
to Mário Perosa Júnior em "Espaços e Limites da Empresa
Capitalista na Agricultura" em Revista de EcOnomia Polí-
tica, vol,l, n 93, julho-setembro/198l.
Robert N. V. C. Nicol analisa tal·questão en:."Notas so-
bre a política Agricola e suas Implicações para o Setor
Industrial" em Revista de Administra ão de Em resas, vo1.
21, n 9 4,.outubro-de zembro 1981.

(46)
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2. No periodo de 1970 a 1980, houve expansio e concentraçio

da modernizaçio da Agricultura(48) ,acarretando em uma ex

p~lsio da populaçio rural(49). Utilizando o trator como

indicador de modernização, verifica-se que, enquanto em

1960 um trator servia a 54 estabelecimentos rurais, abra~

gendo uma área média de 4.073,06 hectares, esses indices

decresceram, em 1980, para 10 unidades de produçio e

696,43 hectares por trator; demonstrando, assim o caráter

expansivo da modernizaçio da base técnica da atividade a-

gricola. Por outro, essa expansao se deu de forma concen

trada, na medida em que a Região Sul e Sudeste detinham,

em 1980, 81,06% do total de tratores no pais; sobressain

do nessas regiões os estados de Sio Paulo e Rio Grande do

Sul. Baseando-se na taxa .media de crescimento anual do

pessoal ocupado no setor agropecuário para indicar a ex-

pulsio da populaçio rural desses p6los de industrializa-

ção da agricultura, o periodo de 1975/1980 apresentou um

baixo indice de absorçio:O, 74, . sendo -as· regiões .Su-

deste (0,76) e Sul (~1,9l) as principais responsáveis por

essa queda. Tal indice (0,74) nesse periodo em que a pop~

laçio crescia a 2,5% a.a. redundou, como mencionamos aci-

ma, num acirramento do êxodo rural.

Com o quadro esboçado acima, configura-se um agrav~

menta das tensões sociais existentes no campo, que anterior-

(48) Os dados utilizados para demonstrar o caráter expans i.vo e
concentrado r da modernização da Agricultura foramcalcu-
lados com base no Censo Agropecuário de 1975 e Sinopse
Preliminar do Censo Agropecuário de 1980 do IBGE.

(49) As taxas que indicam a expulsão da populaçio rural foram
calculadas com base no Censo Agropecuário de 1975 e Si-
nopse Preliminar do Censo Agropecuário de 1980 do IBGE.
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menteji tinham culminado na eclosio de conflitos sociais na

zona rural tipificado pela agitaçio das Ligas Camponesas dos

anos 6b, como veremos no capítulo 111. O Estado, preocupado

com a segurança interna, face a conflitos sociais lat~ntes,

que poderiam explodir a qualquer momento, iniciou,na década

de 70, a implementaçio da colonizaçio na Amazônia, coloniza-

çio esta colocada como um "mecanismo de reforma agriria".
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CAP ÍTULO III

CONCEPcÃOE AVALIAcÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL (1964/1978):, ,

REFORMA AGRÁRIA VERSUS PROGRAMA DE COLONIZAÇÃO NA AMAZÔNIA-

1. ANTECEDENTES

Até a década de 50, conforme já fói dito no capítu

10 l, os trabalhadores rurais tinham pouca participação polí~'

tica na sociedade brasileira, pois não estavam mobilizados e

estruturados para canalizar suas reivindicações.

Apesar da tentativa do Partido Comunista, durante a

década de 40, de organizar o movimento dos camponeses, somen-

te na década de 50,verificou-se a formação de sociedades de

direito civil - as Ligas Camponesas, sob a liderança de Fran

cisco Julião. A sindicalização rural era ilegal.

No inítio da década de 60, com o acirramento da dis

cussao sobre a reforma agrária, apareceram várias organiza-

ções voltadas para a mobilização rural, tais como a União de

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB)~ o Mo-

vimento dos Agricultores sem Terra (MASTER), entre os mais im

portantes e representativos das demandas da população rural.

Em novembro de 1961,houve a formalização da reivin-

dicação "da realização da reforma agrária que modifique radi-

c'aTmen'te a atual estrutura de nossa economia agrária e as re
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lações sociais imperantes no campo,,(50), durante o I Congres-
so Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, confor
me já citado no Capítulo I. Seus participantes pleiteavam:

1. No tocante ã - .reforma agrarla:

"a) Radical transformação da atual estrutura agrá
ria do país, com a liquidação do monopólio da pro
priedade da terra exercido pelos latifundiários,-
principalmente com a desapropriação, pelo governo
federal, dos latifúndios, substituindo-se a pro-
priedade monopolista da terra pela propriedade
camponesa, em forma individual ou associada, e a
propriedade estatal.
b) Máximo acesso à posse e ao uso da terra pelos
que nela desejam trabalhar, à base da venda, usu-
fruto ou aluguel a preços módicos das terras desa
propriadas. dos latifundiários e da distribuição
gratuita das terras devolutas." (51)

2. Quanto às condições de vida e de trabalho:

"a) Respeito ao amplo, livre e democrático direi
to de organização independente dos camponeses, em
suas associações de classe.
b) Aplicação efetiva da parte da legislação trab~
lhista já existente e que se estende aos trabalha
dores agrícolas, bem como imediatas providências-
governamentais no sentido de impedir sua violação.
Elaboração de Estatuto que vise a uma legislação
trabalhista adequada aos trabalhadores rurais.
c) Plena garantia à sindicalização livre e a~t~no
ma dos assalariados e semi-assalariados do campo~
Reconhecimento imediato dos sindicatos rurais.
d) Ajuda efetiva e imediata ã economia camponesa
sob todas as suas formas." (52)

(50) "Declaração do I Congresso Nacional dos Lavradores e Tra
balhadores Agrícolas sobre o Caráter da Reforma AgráriaIT
op.cit.

(51) lbid.
(52) Jbi.d,
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Para realização da reforma agrária, propunham as se

guintes medidas, entre outras:

lia) Imediata modificação pelo Congresso Nacional
do artigo 141 da Constituição Federal, em seu pa
rágrafo 16, que estabelece a exigência de 'indenI
zação pr~via, justa e em dinheiro' para os casos
de desapropriação de terras por interesse social.
Esse dispositivo deverá ser eliminado e reforrnula
do, determinando que as indenizações por interes
se social sejam feitas mediante títulos do poder-
público, resgatáveis a prazo longo e a"juros bai
xos. (...)

c) Desapropri~ção, pelo governo federal, das ter-
ras não aproveitadas das propriedades com área su
perior a SOO hectar~s, a partir das regiões mais
populosas, das proximidades dos grandes centros
urbanos, das principais vias de comunicação e re
servas de água.
d) Adoção de um plano para regulamentar a indeni-
zação.em títulos_.federaiS de dívida pública, a
longo prazo, e a juros baixos, das terras, :'desa-
propriadãs, avaliadas ã base do preço da terra re
gist.rado para fins fiscais. (...)

g) O imposto territorial rural deverá ser progres
sivo, atrav~s de uma legislação tributária que
estabeleça: 19)forte aumento de sua incidência so
bre a grande propriedade agrícola; 29)isenção fis
cal para a pequena propriedade agrícola. (...) (53)

Deve ser mencionado que, no curto governo de Jânio

Quadros, houve a ciiação do Grupo de Tiabalho do Estatuto da

Terra, conhecido como "Comissão Milton Campos", incumbido de

elaborar um anteprojeto de Lei de Re~orma Agrária, mas que

não teve nenhuma conseqUência prática.

No Governo João Goulart, houve introdução de medi

das importantes que tratariam da questão agrária. A primeira

foi a crlaçao da Superintendência da política Agrária (SUPRA) ,

(53) Ibid.
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pela Lei Delegada n9 11, em outubro de 1962. Essa Superinte~
d~ncia absorveu as atribuições do Instituto Nacional de Imi-
graçao e Colonização (INIC), criado em 1954, do Serviço Social
Rural e do Estabelecimento Rural de Tapajós. Seu curto_ perí.Q.
do de exist~ncia permitiu somente a implantação do Núcleo Co
lonial Alexandre Gusmão (Distrito Federal)1 entrega de títu-
los de propriedade em núcleos emancipados e a crlaçao do Nú-
cleoColonial de Andradas, no tocante ã colonização. A SUPRA
também tentou o retorno do imposto territorial rural para a
União e a taxação progressiva sobre a propriedade rural, mas
nao conseguiu sua aprovação. E, finalmente, esse órgão elabo
rou o que foi denominado de "Decreto da SUPRA", que será exa-

minado adiante.

A segunda medida importante foi a promulgação da
Lei sobre o Estatuto do Trabalhador Rural, em março de 1963

que, apesar de criticada, foi um avanço decisi~o nas reivindi
caçôe s dos trabalhadores rurais. Corno resul tado, em dezembro
de 1963, o Ministério do Trabalho já havia iegalizado 256 si~
dicatos e dez federaçõ~s, sendo que 557 ~indicatos e 33 fede-
rações aguardavam sua legalizaç áo ~ .Con seqtle nci a direta da si~
dicalização rural, foi a assinatura do Decreto n9 53.517, de
31 de janeiro de 1964, em que o Presidente João Goulart reco-
nheceu a Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricult~
ra (CONTAG) ,.que teria corno atribuições a coordenação dos in
teresses profissionais dos trabalhadores na agricultura, pe-
cuária e similares, produção extrativa rural, assim corno dos
trabalhadores autônomos e pequenos proprietários rurais.

Esta lei também criou o Fundo de Assist~ncia e Pre
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vidência do Trabalhador Rural (FAPTR), que seria constituído

da contribuição de 1% sobre o valor dos produtos rurais em

sua primeira colocação no mercado, comércio ou indústria. O

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários _(IAPI)

ficou encarregado de sua arrecadação e implantação dos benefí

cios previstos em lei.

E, finalmente, a terceira medida importante foi o

"Decreto SUPRA". Op'residente João Goulart, em março de 1963,

remeteu ao Congresso uma mensagem específica sobre Reforma A

grarla, com um anteprojeto que objetivava modificar a estrutu

ra agrária no país. Mas, contudo, para implementação da pro-

posta,necessitava da alteração dos dispositivos constitucio

nais que dispunham sobre indenização prévia em dinheiro e uso

da propriedade: § 16 do art. 141 e art. 147 da Constituição

de 1946. Assim rezavam os referidos dispositivos:

Art. 141 (...) § 16 - "E garantido o direito de propriedade,

salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade

pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa in

denização em dinheiro."

Art. 147 - "O uso da propriedade será condicionado ao bem-es

tar social. A lei poderá, com observância do disposto no art.

141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com

igual oportunidade para todos."

A emenda proposta pelo Governo, através do Partido

Trabalhista, Brasileiro, tinha a seguinte redação:

"O uso da propriedade será condicionado ao bem-e~
tar social e para isso a lei poderá inclusive:
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1. dispor sobre a justa distribuição da propri~da
de com igual oportunidade para todos e para este
único· efeito regular a desapropriação dos bens in.
-dí spens âve í s , assegurando ao proprietário indeni-=-
zação justa mediante titulos "da divida pública,
resgatáveis em prestaç6es sujeitas i correçio do
valor monetário em limite não excedente a 10% a~
ano."

o Governo, apesar de ter mobilizado a população p~

ra presslonar a aprovação do projeto, não logrou ~xito devido

i oposição e is classes conservadoras, representadas, sobret~

dO,pelos latifundiários ..As forças contrárias ao projeto ale-

gavam que o Governo queria acabar com a propriedade privada.

Assim sendo, o Presidente João Goulart assinou, em

13 de março de 1964, durante um comicio na Central do Brasil,

além do decreto. de encampação das refinarias particulares, o

"Decreto da SUPRA", já mencionado. Este· decreto foi o primei

ro marco para.a implementação da Reforma Agrária no Brasil,

pois estabeleceu a desapropriação de todas as terras localiza

das na faixa de 10 quilômetros de largura dos dois lados das

rodovias,. ferrovias e açudes construidos pela União, pois se

riam terris, inclusive, valorizadas em conse~U~ncia de obras

públicas.

No dia 15 de março do mesmo ano, João Gou1art en-

viou mensagem ao Congresso em que solicitava o exame de um e

lenco de provid~ncias, entre as quais a Reforma Agrária. A

este respeito propunha a alteração do § 16 do Art. 141 e do

Art. 147 da Constituição Federal.

Quanto ao § 16 do Art. 141, Joio Goulart requeria a

supressao das palavras "prévia" e "em dinheiro", ou seja, a
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desapropriação de terras teria.a justa indenização.

A proposta para o Art. 147 estava colocada nos se-

guintes termos:

"O uso da propriedade é condicionado ao bem-estar
~ocial. A Uniãopromoveri a justa distribuição da
propriedade e o seu melhor aproveitamento, median
te desapropriação por interêsse social segundo os
critérios que a lei estabelecer." (54)

Não hi dúvida de que João Goulart imprimiu um -cara

ter nacionalista-reformista ao seu Governo, coerente com o que
havia se proposto a realizar: beneficiar as classes trabalha-
doras, a pequena e média burguesia local, assim como os pequ~
nos produtores do setor agririo;.contudo, exatamente por es-
tes motivos, foi deposto por um golpe militar, que estava as-
sociado a um "bloco de poder multinacional-associado" (55) , o

qual se sentiu ameaçado pela organização política das classes

subordinadas.

Na investidura de presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Ranieri Mazzilli, assumiu, interinamente, no dia 2 de a
bril, a Presidência da República e imediatamente revogou o
"Decreto da SUPRA".

(54) Citação extra.ída da "Folha de São Paulo ,transcri ta por
José Gomes da Silva ~ A Reforma AgrariaBrasileira. Rio
de Janeiio, Zahar Editores, 1971 (p.142)

(55) Expressão utilizada por René Ar mánd Dreifuss ,: .':1964: A
'ConqUista 'doEsta'do''-'Ação' 'política ,"Poder ..'e:'Gole de
Cl~sse. 3a. ~ ., Petropolls, E itora Vozes, 1981.
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2. O GOVERNO CASTELLO BRANCO E O GOVERNO COSTA E SILVA:

A IMPLANTAÇÃO DO APARATO JURIDICO DA
"REFORMA AGRÁRIA" E SEU RESULTADO

No período de 15/04/64 a 30/10/69 (incluídos os dois

meses em que a Junta Militar governou o país), foram efetiva

dos três instrumentos legais que, .ao nível jurídico, permi ti

riam a implantação da Reforma Agrária no Brasil.

No Governo Castello Branco (15/04/64a.13/03/67), o

Minist~rio do Planejamento, encarregado de coordenar as açoes

relativas à Agricultura, atrav~s de Roberto Campos, respons~

vel por aquela Pasta, baixou, no dia 25 de abril de 1964, as

seguintes diretrizes relativas a Reforma Agrária:

1. Tributação progressiva;

2. Desapropriação por interesse social de

minifúndios e latifúndios;

3. Implantação do projeto de colonização;

4. Assistência t~cnico~financeira.

Estas diretrizes foram consubstanciadas na Lei n9

4.504, de 30 de novembro de 1964 ,.que dispôs sobre a posse e

uso da terra e, entre outros itens, a Reforma Agrária.

Contudo, esta Lei, t ambé m denominada Estatuto da

Terra, só pôde ser instituída a partir da Emenda Constitucio

nal n9 10, de 10 de novembro de 1964, a qual foi posteriormen

te aperfeiçoada pelo Ato Institucional n9 9, baixado no Gover

no Costa e Silva (15/03/67 a 31/08/69).
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Estatuto da Terra), no tocante ã questão da indenização da
de~apropriação. Como foi visto, a Emenda "nl?10 substituiu a

-.indenização em dinheiro da desapropriação por interesse so-
cial por indenização com títulos de dívida pública. Por outro
lado~ o Ato Institucional nl? 9 suprimiu a prévia indenização.

Estas questões foram objeto de revolta da oposição
e das classes conservadoras contra João Goulart, resultando,
conforme foi dito anteriormente, na sua não aprovação pelo
Congresso Nacional. Entretanto, os mesmos parlamentares, qu~
se dois anos depois, acabaram por aprovar tais medidas.

Portanto, deve ser indagado:

Se João Goulart foi deposto por blocos de poder mu!.
tinacional-associado ao se sentirem ameaçados por seus proj~
tos reformistas, por que então permitiram a aprovação da Emen
da Constitucional nl? la e do Estatuto da Terra?

Teriam se sensibilizado para a questão social do
trabalhador rural ou estavam tentando dirimir o clima de in-
quietação política no meio rural?

A Mensagem n ? 33, que encaminhou a Lei que dispôs so
bre o Estatuto da Terra, deu primazia ao problema político e
social da população rural; parecia, portanto, indicar uma ten
dência do Governo Militar em adotar uma postura reformista
frente ã questão agrária.

Esta Mensagem, bem como alguns pontos relevantes do
Estatuto da Terra serão descritos na seção 2.4.2.
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2.1 A Emenda Constitucional n9 10

A Emenda Consti t ú ci ona I n? 10 fez as seguintes alte

raçoes na Constituição Federal, relativaS ã matéria agrária:

1. instituiu o Direito Agrário, ao modificar a alínea "b" do

inciso XV, do Art. 59;

2! decretou o imposto territorial rural, acrescentando o in

ciso VII do Art. 15;

3. estabeleceu o pagamento da indenização da desapropriação

da propriedade territorial rural com títulos de dívida pª

blica, ao aIterar a redação do § 16 do Art. 141 e ao acres

centar 6 parágrafos ao Art. 147:

"§ 16. E garantido o direito de propriedade, sal-
vo o caso de desapropriação por necessidade· ou
utilidade pública ou por interêsse social, median
te préVia e justa indenização em dinheiro, com a
exceção prevista no § 19 do art. 147. Em caso de
perigo iminente, como guerra ou comoção intesti-
ria,·as autoridades competentes poderão usar· da
propriedade particular,se assim o exigir o bem pQ
blico, ficando, todavia, assegurado o direito a
indenização ulterior." .

Art. 147. "( ...) § 19• Para fins previstos neste
artigo, a União poderá promover a desapropriação
da propriedade territorial rural, mediante paga-
mento de prévia e justa indenização.em títulos es"
peciais de dívida públi~a, com clãusula de exata
correção monetária, segundo índices fixados pelo
Conselho Na ci.onaI de Economia, res gatáveis no pra
zo máximo de vinte anos, em parcelas anuais suce~
sivas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tem
po, como meio de pagamento de até cinquenta por
cento do Impôsto Territorial Rural e como pagamen
to do preço de terras públicas. -

§ 29• Alei disporá sôbreo
dico das emissões, bem como
cas dos títulos, a taxa dos
condições de resgate.
§ 39. A desapropriação de que trata o § 19 é da
competência exclusiva da União e limitar-se-á as

. -volume anual ou perlo
sôbre as característI
juros, o prazo e as
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áreas incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em
decreto do Poder Executivo, só recaindo sôbre pro
priedades rurais cuja forma de exploração contra-=-
_rie o disposto neste artigo, conforme fôr defini-
do em lei.
§ 4!. A indenização em títulos s~mente se fará -
quando se tratar de latifúndio, como tal conceitu
ado em lei, excetuadas as benfeitorias necessárBs
e úteis, que serão sempre pagas em dinheiro.
§ 59. Os planos que envolvem desapropriação para
fins de reforma agrária serão aprovados por decre
to de Poder Executivo, e sua execução será de com
petência de órgãos colegiados, constituídos por
brasileiros de notável saber e idoneidade, nomea-
dos pelo ,Presidente da República, depois de apro-
vada a indicação pelo Senado Federal.
§ 69. Nos casos de desapropriação, na forma do §
19 do presente artigo, os proprietários ficarão i
sentos dos impostos federais, estaduais e munici-=-
pais que incidam sôbre a transferência da proprie
dade des apropriada. " -

4. aumentou para 100 hectares a aquisição por parte dos po~
seir6s, quando ocupantes de terras devolutas; reduziu pa
ra 3.000 hectares o limite para concessão de terras públi
cas, sem a prévia autorização do Senado Federal e ampliou
para 100 hectares o limite para o exercício do direito do
usucapião, mediante alteração dos §§ 19, 29,e 39 do Art.

156:

"§ 19. Os Estados assegurarão aos posseiros de ter
ras devolutas, que nelas tenham morada habitual,
preferência para aquisição até cem hectares.
§ 29. Sem prévia autorização do Senado Federal,não
se fará qualquer alienação ou concessão de terras
públicas, com área superior a três mil hectare~ ,
salvo quando se tratar de execução de planos de
colonização aprovados pelo Govêrno Federal.
§ 39. Todo aquele qrie, não sendo proprietário r~
ral nem urbano, ocupar por dez anos ininterruptos,
sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio,
.trecho de terra que haja tornado produtivo por
. seu trabalho ~ de sua família, adquirir-lhe-á a
propriedade, mediante sentença declaratória devi-
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damente transcrita. A área, nunca excedente de
cem hectares, deverá ser caracterizada como sufi-
ciente para assegurar, ao lavrador e sua família,
-condições de subsist~ncia e progresso social e e
conômico, nas dimensões fixadas pela lei, segundo
os sistemas agrícolas regionais.". .

2.2 O Ato Institucional n9 9

Em setembro de 1968, o Presidente Costa e Silva
criou um Grupo Especial de Trabalho da Reforma Agrária, coor
denado pelo Ministro. do Planejamento. Em janeiro de 1969, o
Grupo apresentou tr~s projetos relativos i Reforma Agrária,en
tre os quais um que tratava sobre a desapropriação de terras,
que acabou sendo assinado por Costa e Silva, em 25 de abril

de 1969, na forma de Ato Institucional.

O Ato Institucional n9 9, regulamentado pelo Decre
to-Lei n9 554, da mesma dat"a, teve corno principal caracterís-
tica a eliminação da palavra "prévia" do texto da Constitui-
çao Federal de 1967, a .qual manteve os termos do § 16 do Art.
141 e dos parágrafos do Art. 147, da Constituição de 1946, aI
terada pela Emenda Constitucional n9 10 (agora artigos 150 e
157, respectivamente).

A nova Emenda assim rezava em seu Art. 19:

"O § 19 do Art. 157 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
§ 19• Para fins previstos neste artigo, a União
poderá promover a desapropriação da propriedade
territorial rural, mediante pagamento de justa in
denização, fixada segundo os critérios que a leI
estabelecer, em títulos especiais da dívida públi
ca, com cláusula de exata correção monetária, res
gatáveis no prazo de 20 anos, em parcelas, asse ~
rada a sua aceitação, a qualquer tempo, corno meio
de pagamen to de até 50 % do impos to rural e corno
pagamento do preço de terras públicas."
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No mesmo Ato Institucional, Costa e Silva liberava
o Executivo de decretar a aprovação dos planos envolvendo de
sapropriação de terras, possibilitando a delegação dessas a
tribuições e, por outro ladô, manteve aquela referente ~ de-
claração de áreas prioritárias como privativa do Executivo.

o Decreto-Lei n9 554 introduziu um novo rito que
permitiria a efetivação de desapropriação por interesse so-
cial, no prazo máximo de 72 horas, nas áreas tidas como prio-
ritáriaspara a Reforma Agrária, em seus artigos 59 e 79•

Este Decreto também regulamentou o estabelecimento
do valor da Lnden i zaç ào, aprovei tando o disposto na nova Emen
da"de que seria "fixada segundo" os critérios que a lei estabe
lecer". O seu Art. 39 assim dispôs sobre a matéria:

"Na.desapropriação a que se- refere· o Art. 19, con
sidera-se ju~ta indenização da propriedade:

I - O valor fixado por acordo entre o expropria
do e o expropriante; -

11 - Na falta de acordo, o valor da propriedade,
declarado pelo s~u titular para fins de pa
gamentode imposto territorial rural, se a-

.ceito pelo expropriante; ou
111 - O valor apurado em avaliação, levada a efei

to pelo expropriante, quando este não acei-=-
taro valor declarado pelo proprietário na
forma do inciso anteri6r, ou quando inexis-
tir esta declaração."

2.3 Uma Rápida Indagação

O objetivo principal da Emenda n9 10, complementada
posteriormente pelo Ato Institucional n9 9, foi o de possibi-
litar a execução da Reforma Agrária (a qual foi consagrada no
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2.4 O Estatuto da Terra

2.4.1 Antecedentes: Hist6ria e L~gis1açio da
Estrutura Fundiária

A estrutura fundiária do Brasil, conforme já citado

no capitulo 11, teve sua origem nas Sesmarias. As chamadas Car

tas das Sesmarias, por sua vez, criaram a expressio "terra

devoluta", designando a terra que, tendo sido transferida ao

"sesmeiro", retornava ao patrimônio da Coroa, por descumpri-

mento das obrigaç6es do beneficiário.

Este sistema prevaleceu no Brasil até 1822, quando

D. Pedro determinou a suspensio de concess6es, a partir de en

tio, devido a reivindicaç6es de posseiros.

o período 1822/1850 foi denominado de "Império da

Posse", pois nio havia nenhuma norma que regulamentasse a pos

se ou a aquisiçio de terras.

Em 1850, o Governo Imperial promulgou a Lei nQ 601,

conhecida por "Lei das Terras", já citada anteriormente, a

qual: a) definiu terras devolutas; b) garantiu a legitimaçio

das posses de forma pacifica; c) reservou uma faixa de fron-

teira ao Império; d) instituiu o registro paroquial; e) aut~

rizou o Governo a proceder a venda de terras em hasta pública

e f) proibiu a aquisiçio de terras devolutas a nao ser pela

compra em dinheiro.

o Registro Paroquial, também denominado Registro do

Vigário, consignava por escrito a posse e este titulo passou

a ser encaminhado para o registro imobiliário.
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Apesar dos dispositivos da "Lei das Terras", persi~

tiu o problema das terras devolutas, na medida em que eram

extens~s as ireas de posse, dificultando a sua medi~ão e de-

marcação. Al~m disso, estas t~rras estavam localizadas em re

giões de difícil acesso. O problema era agravado pela falta

de pessoal habilitado a proceder a medição e demarcação.

Em 1891, por dispositivo constitucional, a União fi

cou apenas com a parte do territ6rio indispensivel i defesa

das fronteiras e com os chamados "terrenos de marinha", sendo

transferido para os Estados as minas e terras devolutas nos

seus respectivos territ6rios.

At~ 1934, nao havia nenhurndispositivo legal que li

mitasse a dimensão das terras concedidas a particulares ,o que

contribuiu para a proliferação de grandes propriedades, al~
,

mas das quais maiores do que as antigas Sesmarias, chegando a

ter uma extensão de at~ 400 mil hectares.

A Constituição de 1934, entretanto, estabeleceu o

limite de 10 mil hectares para concessão de terras, sem neces

sidade de pr~via autorização do Senado Federal. Por outro la

do, à posseiro s6 poderia exercer o direito ao usucaplao, a-

pos 10 anos de ocupaçao, em uma extensão de terra de no mixi

mo 10 hectares.

Diante do agravamento dos problemas fundiirios, o

Governo baixou o Dec. Lei n9 9.760 que:

1. regulou a discriminação de terras;

2. disciplinou a forma de acesso i propriedade de terras -p~

blicas;
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3. definiu terra devolúta da União;

4. aumentou para 25 hectares a extensão de terra,

de exercício do direito ao usucapião.

passível

Em 1956, com a Lei n9 3.081, disciplinou-se o pro-

cesso discriminatório para terras federais, estaduais e muni-

cipais.

Assim sendo, at~ 1964, nao se verificou nenhuma lei

e nem dispositivo constitucional que traduzissem a necessida-

de de transformação da caótica estrutura fundiária existente
.-no pals.

A Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964, denomin~

da "Estatuto da Terra", foi o primeiro instrumento legal que

tratou da questão agrária, na qual está inserida a problemáti

ca da estrutura fundiária.

2.4.2 A Mensagem n9 33 e Alguns Aspectos

do Estatuto da Terra

Os fundamentos que levaram o governo a sancionar o

Estatuto da Terra em 30 de novembro de 1964, estão consubstan

ciados na Mensagem n9 33, cujos pontos mais relevantes estão

a seguir descritos.

1. O Problema Político e Social:

"A necessidade de se dar à terra uma nova regula-
mentação, modificando-se a estrutura agrária do
País, ~ de si mesma evidenie~ ante os anseios de
reforma e justiça social de regiões de assalaria-
d6s, parceir6s, arrendatári6s~ ocupantes e pos~ei
rosque não deslumbram, nas condições atualmente-
vigentes no meio rural, qualquer perspectiva de
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se tornarem proprietários da terra que cultivam."(56)

E, referindo-se ao Governo João Goulart:
"Ao invés de dar ao problema uma solução de dire-
çao e construção. a ação governamental só se exer
ceu na exasperação das tensões, no agravamento dãS
contradições. do sistema rural brasileiro, levando
a inquietação a toda parte, tanto ao campo como
às áreas urbanas, tão dependentes de abastecimen-
to na interdepend~ncia que a industrialização e a
concepção urbana estabelecem com relação ao siste
ma agríco1a ." (...)
"Foi esse o ambiente social e político que o atual
Governo encontrou implantado no País com relação
a problema tão grave e profundo. Não poderia oGo
verno permi tir que o problema da Reforma Agrária
continuasse sendo simplesmente verbalizado por po
líticos inescrupulosOs, que num acinte às próprias
idéias que pregavam, adquiriam imensos latifúndios.
Por isso tratou de dar prioridad~ absoluta à ques
tio, estudando e encaminhando soluçõesecon6micas
e jurídicas dentro das reais possibilidades .do
País, conjugando fórmulas pendentes a forçar as a
tuais estruturas agrárias a uma rápida e efetiva
modificação, como se verá no exame que adiante se
farij do projeto. Qu~r, antes, caracterizar esta
proposição como uma realísti~a, equilibrada, ho-
nesta e correta solução do problema agrário brasi
leiro." (57)

2. Fundamentos Econ6micos da Necessidade da
Reforma Agrária e do Desenvolvimento Rural:

"Representando cerca de 52% de contingente demo-
gráfico ativo na agricultuia1 essa população sem
terra tem estado praticamente alijada dos benefí-
cios do nosso progresio, formando um vazio sócio-
-econ6mico, tremendamente mais sério do.que nossos
vazios geográficos."
"Por isso só se v~m agravando as contradições e
desigualdades da estrutura agrária do Brasil. Da

(56) INCRA.- Estátütodá Terra - Lei n ? 4.504, de 30 de no-
vembro de 1964, p. 7.

(57) Ibid. p. 8.
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dos colhidos no Censo Agrícola de 1960, demons-
tram que menos de 1% dos estabelecimentos absorve
a metade da área total; ao revés, mais de 50% dos
~equenos im6veis rurais ocupam menos de um quarto
dessa área. (...) Dados referentes ao último pe-
ríodo intercen~itário revelam, na verdade, um in
conveniente aumento da ocupação de área tanto no
que tange às propriedades com área superior a
10.000 ha. como nos estabelecimentos com superfí-
cies inferiores a 10 ha . (...)
O quadro se completa pela precariedade das condi-
ções existentes no meio agrário: uma elevad~ per
centagem da população dependente :da atividade a~
grícola; níveis de tecnologia e de mecanização
bastante reduzidos; pequena área cultivada por
trabalhador ocupado; condições de vida das ma1S
precárias, no que se refere a habitação, educação
e nível sanitário." (58)

Seguindo o mesmo raciocínio te6rico dos progressi~

tas, conforme colocado no capítulo 11, no tocante ao relacio-

namento indústria/agricultura para o desenvolvimento econom1-

co do País, Castello Branco entendia que a "política de Desen

volvimento Rural" deveria .ter as seguintes atribuições:

"a) suprir a base alimentar indispensável à inten
sificação da vida urbana e industrial;

b) concorrer. com produtos de exportação mais di-
versificadoS para ajudar o equilíbrio do balanço
de pagamentos externo;
c) criar, pela elevação do nível de vida no meio
rural, um alargamento do mercado interno de consu
mo para absorver o crescimento da produção indus~
trial do País;
d) concorrer para que se estabeleça um equilíbrio
nas migrações entre o campo e a cidade, tanto pe
la criação nas áreas urbanas de empregos para ab~
sorver a mão-de-obra liberada do campo pela intro
dução da tecnologia, como pela ampliação das fron
teiras agrícola~ para a colocação de parte da mã~
-de-obra anualmente acrescida pelo incremento de~
mográfico;

(58) Ibid. pp. 8 e 9.
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e) fixar, na vastidão do território nacional, nú
cleos de atividade permanente, concorrendo para i
regularidade do trabalho no campo e para a progres
.siva absorção de técnicas que só a continuidade e
a tradição agrária possibilitam." (59) •.

E, afirmou que:

"Impossível é dissociar-se o baixo nível da produ
tividade agrícola do País do sistema de propriedi
de, posse e uso da terra. (...) Sem possuir ter~
ra (o trabalhador rural) não pode exigir a conces
são de .facilidadescreditíciis, da assist~ncii
técnica, da mecanização, do aperfeiçoamento do
sistema de escoamento, dos produtos agrícolas.".(60)

Frente aos problemas da Agricul tura, o Governo optou
por uma "solução democrática", assim traduzida:

"baseia-se no estímulo à propriedade privada, no
direito do agricultor proprietário aos frutos de
seu trabalho e naturalmente, ao aumento da produ-
tividade; reintegra a propriedade em sua natural
função sociil, condicionando seu aproveitamento ao
bem-estar geral; cria com base no conceito modu-
lar de área do estabelecimento rural, um sistema
que permite a formação de propriedades de tamanho
economico em relação ao conjunto familiar.
A extrema variação de situações regionais no Bra
sil impõe entretanto que ·não·secrTem restrições
ãniánutenção· eforniáçãó ·degr:andesenitresas ru-
rais em areas-:-onde a pressaodemogra ica e mode-
rada e onde a natureza do solo ou o tipo de culti
vo tornam tecnicamente aconselhável a exploração-
em grandes unidades desde que garantidos os prin-
cípios de justiça social e o uso adequado da ter
ra com alto índdce de produtividade. O projeto i
nexo não interfere nem se contrapõeãs empresas ru
rais existentes ou a serem criadas: antes as reco~
nhececomo Tegít·iniasforniasdeexploraçãoaater~
ra." (6Ij-

(59) ibid., p. 9
(60) Ibid., pp. 9 e 10
(61) Ibid., p. 10 (grifo nosso)
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Por outro lado, definiu Reforma Agrária como "o con
junto de medidas que visem a promover melhor distribuição de
terra, med i ante vmodí.fí.caçêesno regime de sua posse e uso, a
fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento
da produtividade". (62) Os principais mecanismos para modifi
cação da estrutura agrária do País foram definidos como:

a) gradual extinção do minifúndio e do latifúndio, mediante
desapropriação por interesse social (Arts. 16 e 17);

b) tributação progressiva do Imposto Territorial Rural, sen
do este mecanismo considerado como um instrumento de im-
plantação de uma Reforma Agrária "democrática".

A Mensagem n9 33 assim definiu o Projeto de Lei s6

bre o Estatuto da Terra:

"Não se contenta o projeto em ser uma lei de re-
forma agrária. Visa também ã modernização da polí
tica agrícola do País tendo por isso mesmo objetI
vo mais amplo e ambicioso;'é uma lei de: DesenvoI
vimento Rural." (63)

o Estatuto da Terra definiu os seguintes instrumen
tos para. incentivar a política de desenvolvimento rural:

1. Tributação Progressiva da Terra: Os Estados ficaram encar
regados de decretar e coletar o Imposto Territorial Rural.
Da arrecadação, 20% seriam destinados para si e 80% para
os Municípios de acordo com sua participação relativa na

(62) Ibid. p. 14 - § 19 do Art. 19 (Grifo nosso)
(63) Ibi d., p. 11.
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receita, com base nos imóveis neles situados. As taxações
básicas estipuladas pela lei seriam de 0,2% a 0,5% do va
lõr da terra nua. A esta alíquota básica estaria prevista
a aplicação de diversos cri t ê rios de agravamento do. tribu
to, de acordo com a superfície total da propriedade e sua
proximidade com os centros consumidores. Os Estados, des-
tinando a fonte de renda do .ITR para programas de reforma
ou de desenvolvimento agrário, poderiam contar com recei
tas de outras origens, principalmente com uma cota anual
de 3% da receita total da União.

2. Imposto de Renda: Foi estabelecido que, liminarmente, a
arrecadação do Imposto de Renda consistiria na aplicação
de uma alíquota de 3% sobre o valor da terra e das benfei
torias existentes, para efeito de determinação da rendalí
quida. Aquele que comprovasse seu lucro real atraves de
escrita regular, teria a alíquota reduzida para 1%. Alem
disso, haveria a possibilidade de deduzir 50% do imposto
de renda a pagar, quando fosse aplicada esta importância,
adicionada a soma igual, oriunda de recursos próprios, em
projetos de desenvolvimento agrícola e agro-industrial,de
interesse declarado para o desenvolvimento da região se-

- -gundo julgamento do orgao federal competente.

3. Colonização: consistiria em toda atividade oficial ou pa~
ticular, destinada a promover o aproveitamento econômico
da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou a-
traves de Cooperativas.

4. Assistência e Proteção à Economia Rural: Consistiria dos
seguintes meios: (a) assistência técnica; (b) produção e



.76.

distribuição de sementes e mudas; (c) criação, venda e

distribuição de reprodutores e uso da inseminação artifi-

ci aI ; (d) mecanização agrícola; (e) cooperativismo; (f)

assistência financeira e creditícia; (g) assistência ã co

mercialização; (h) industrialização e beneficiamento dos

produtus; (i) eletrificação rural e obras de infra-estru-

tura; (j) seguro agrícola; (1) educação através de estab~

lecimentos agrícolas de orientação profissional; e, (m)

garantia de preços mínimos ã produção agrícola.

5. Uso e Posse Temporários da Terra: O objetivo seria de g~

rantir as atividades, assim como proteger os direitos dos

parceiros e arrendatários.

Com esta Lei, -foi extinta a Superintendência de Po-

lítica Agrária (SUPRA) e, em substituição,foram criados o Ins

tituto de Desenvolvimento Agrário (INDA), vinculado ao Minis-

tério da Agricultura, e o Instituto·Brasileiro de Reforma A-

grária (IBRA) ,subordinado diretamente ã Presidência da Repú-

blica.

O INDA teria por finalidade promover o desenvolvi-

mento rural nos setores de colonização, da extensão rural e

do cooperativismo. O seu objetivo básico seria, através da as

sistência social, técnica e de fomento, estimular a elevação

da produção agropecuária, incentivando os agricultores com

comprovada capacidade gerencial e orientando os novos propri~

tários a tornarem-se empresários rurais.

O IBRA, por sua vez, seria o principal órgão na 1m

plementação da política agrária, estabelecida pelo Estatuto da
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Terra. As suas atribuições, entre outras, consistiam em rea-

lizar e implementar projetos de colonização e promover o ca-
-dastramento de todas as propriedades rurais existentes no

país, com o objetivo de determinar seu valor, de acordo com

critérios técnicos e econômicos, especificados em lei, mante~

do seu valor real atualizado. Além disso, o IBRA foi encarre-

gado de definir, para cada região do país, um módulo de pro-

priedade rural, de forma "a poder absorver toda a força de tra

balho de uma família média, que pudesse garantir-lhe a subsis

tência e o progresso social e econômico. O limite máximo da

área seria definido de acordo com cada região e com base no

tipo de exploração. Ao IBRA também foi atribuído a tarefa de

promover as desapropriações necessárias, para serem distribui

das. aos trabalhadores rurais, sob condições definidas em lei.

Para discriminação das "terras devolutas federais, o IBRA fi-

cou investido de poderes de representação da União e com auto

ridade para "reconhecer aS posses legítimas manifestadas atra

vês de cultura efetiva e morada habitual, bem como para inco!

porar ao patrimônio p~blico as terras dev6lutas federais ile-

galmente ocupadas" e as que se encontrassem desocupadas (Art.

11). O Art. 41 criou as Delegacias Regionais do IBRA que se-

riam os órgãos-executores da Reforma Agrária em suas r~specti

vas regiões, com áreas de jurisdição, competência e funções,

que seriam objeto de regulamentação do Estatuto da Terra. En

tre suas atribuições compreenderiam a elaboração do cadastro,

classificação das terras, formas e condições de uso atual e

potencial da propriedade, preparo das propostas de desaprop~

ção e seleção dos candidatos à aquisição das parcelas. Cada

Delegacia Regional deveria apresentar ao Presidente do IBRA o

plano regional de Reforma Agrária, na forma prevista em lei.
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o IBRA. portanto; era o órgão que deveria promover

a elaboração e coordenara execução do Plano Nacional de Re-

forma- Agrária.

Assim sendo, o Estatuto da Terra permitia implantar

no Pafs urna polftica agrária, onde a Reforma Agrária tinhades

taque.

Segundo Lourenço Vieira da Silva (1976), a polftica

agrária, consubstanciada no Estatuto da Terra, serla

"pautada nao somente na Colonização e na Assistên
cia Técnica, mas, também, na eliminação do lati~
fúndio e do minifúndio. numa promissora arrancada
com vistas a levar ao homem rural a paz e a justi
ça social de que necessitav~m, realizando-se,as~
sim, um autêntico programa de Reforma Agrária,que
hoje possibilita melhores condições relativamente
i posse e uso da teria. voltada para a justiça so
cial e produtividade." (p.3)

2.5 Avaliação do Desempenho do IBRA e Resultados do

Estatuto da Terra

o IBRA, em seus cinco anos de atividade. não imple-

mentou nenhuma ação reformista apesar do Estatuto da Terrate~

-lhe propiciado instrumentos e atribuições para implementar a

Reforma Agrária no Brasil.

Sua atividade básica voltou-se para a tributaçãopr~

gressiva da teria, para o Imposto de Renda, colonização, as-

sistência e proteção i economia rural, deixando i margem toda

a ação reformista que poderia implementar com base nos dispo-

sitivos do Tftulo Ir, do Estatuto da Terra.
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Portanto, urna primeira contradição do processo de
reforma agriria no Brasil, estaria nas pr6prias atividades de
senvolvidas pelo órgão executor desta política, o qual criava
projetos que não atendiam aos reclames dos trabalhadores ru-
rais e pequenos proprietirios.

Refletindo essa postura de privilegiar as questões
fiscais, a .sua dotação orçamentiria foi concentrada nas ativi
dades do Departamento de Cadastro e Tributação, que resultou
no Primeiro Cadastramento Rural do Brasil. Tal documento, s~
gundo Õ 6rgão, seria a base para criar condições para imple-

mentação da Reforma Agriria.

Na realidade, para o IBRA a tributação progressiva
seria o instrumento adequado para modificar a estrutura fun-
diitia, pois os latifúndios improdutivos acabariam por desap~
recer porque não teriam condições de arcar com tal onus fis-

cal.

Esta linha de raciocínio, aliás, já se verificava na
própria Mensagem n ? 33: "Concentra, assim, o projeto (referí.n

do-se ao Estatuto da Terra) no imposto territorial rural corno
um instrumento para implantação da reforma agrária." (64J

Na realidade, mais do que um instrumento, a políti
ca fiscal passou a ser entendida corno mecanismo para modifi-
car a estrutura fundiária no Brasil.

o resultado dessa política, como bem assinala o do

(64) Ib id , , p . 11
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cumento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (1981)

-"é que a essência de urna verdadeira Reforma Agrá
ria foi deixada de lado, corno podemos observar na
declaração do IBRA, quando salienta que: 'Reforma
Agrária não é desapropriação'." (p.62) -

Esta postura governamental também foi transmitida

em pronunciamento do Ministro Costa Cavalcanti, em Porto Ale-
gre, em 04 de agosto de 1969, quando afirmou:

"A Reforma Agrária vai manter a atual estrutura
fundiária, pois a política do governo é a de rea
lizá-la sem divisões de terras." (65)

José Gomes da Silva (1971) analisou bem o esvazia-
mento do caráter reformista do Estatuto da Terra, ao privile
giar, nos Decretos subseqUent~s, a questão da tributação. A
sua análiie, iniciada a partir do art. 17 da Lei n9 4.504, o
qual rezava que a Reforma Agrária seria promovida mediante de
sapropriação por interesse'social, compra e venda, arrecada-
ção de bens vag6s, reversão i posse e herança e legado, mos
trou que o mecanismo principal - desapropriação -" para im
p1ementação da reforma acabou sendo colocado em segundo plano
e diluído, quando, neste caso, foi incluída a desapropriação
por utilidade pública. A seguir.está transcrita sua análise.

"Já no Decreto n9 55.889, de 31 de março de 1965
(o primeiro do enxurri1ho legiferante com que o
IBRA foi enovelando a Reforma Agrária Brasileira) ,
a desapropriação por interesse social é posterga-
da, cedendo a primazia às 'atividades de zoneamen
to, cadastro e tributaçã6', mais a gôsto dos dirI
gentes da época. Rompeu-se, assim, a sistemática-
da lei e a pr6pria hierarquia da instrumentação re
formista. -

(65) Extraído de Da'do s , n98, 1971, p. 152.
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Em outro Decreto do mesmo dia - o de n9 55.891 -
prosseguiu a diluição do impacto reformista do
Estatuto da Teria, mencionando-se em seu art. 29,
-como 'meios a serem utilizados pelo Poder Público
para a execução da Reforma Agrária e para a promo
ção da política Agrícola': a tributação, a assis~
tência e proteção à economia rural, a desaproprià
ção por interesse social ou por utilidade pública,
a colonização e os 'demais meios complementares
previstos na legislação em vigor'." Cpp.185 e 186)

A utilização da tributação como instrumento desenca
deador de mudança de estrutura, quando na realidade trata-se'
de um instrumento preventivo; tem sido considerada inadequada.
Jos~ Gomes da SilvaC197l) enfatizou tal questão ao relatar

as conclusões da Conferência Mundial de Reforma Agrária, rea

lizada em Roma, em 1966:

"De fato, conclui textualmente o referido estudo:
'não se evidenciou que a tributação 19) tenha pro
duzido modificações no uso da terra, 29) tenha fo
mentado a subdivisão ,das propriedadis, ou 39) te
nha incentivado o aumento da produtividade das te!.
ras'." (p, 188)

A utilização da tributação progressiva parece indi
car a tendência a uma maior concentração na estrutura fundiá-
ria e a uma predominância de grupos empresariais na Agricultu
ra. Ou seja, no caso do latifundiário não 'ter condições de ar
car com o ônus fiscal, a sua terra acaba sendo vendida para

aqueles que possuem capital. E evidente que o pequeno propri~
tário não se enquadra nesta categoria dos compradores em po-

tencial.

Na verdade, ~ o que tem ocorrido no Brasil. Esta ê~
fase no instrumental tributário, ao lado dos incentivos fis-
cais implementados a partir de 1966, acabou por permitir a en
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trada das multinacionais na Agropecuária, mediante compra de
grandes extensões de terra, sobretudo na Amazônia.

A Comissão Parlamentar de Inqu~rito, constitufda em
1968, apurou que pelo menos 20.234.000 hectares somente nos
Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Maranhão, Pará, Amazo
nas e Território do Amapá estariam nas mãos de estrangeiros.
Na relação dos oitenta maiores proprietários de terras no Bra
sil, enviado pelo IBRA, em 1967, ao Congresso Nacional, cons
tavam dez proprietários estrangeiros que não tinham sido men
cionados na CPI, com uma área total de mais de 2.841.000 hec-
tares(66) .

Na realidade, o latifundiário· (aqui entendido corno
proprietário individual de grande extensão de terra),
corno o bloco de poder multinacional-associado não foram prej~

assim

dicados em seus interesses pelo Estatuto da·Terra; ao contrá-
rio, foram beneficiadOs, pois a polftica agrfco1a implementa-
da a partir de então, em prol do "aumento-da produtividade" ,
resultou em um carreamento vultoso de recursos em que foramos
maiores contemplados. Este direcionamento do Estatuto da Ter
ra já ficava claro na Mensagem de encaminhamento do anteproj~
to de lei:

"O projeto anexo não interfere nem se contrapõe
às empresas rurais existentes ou a serem criadas:
antes reconhece como 1egftimas formas de explora-
ção da terra, dando-lhes o merecido re1êvo dentro

(66) Sobre o assunto, consultar Moniz Bandeira ,Cartéis· e Des-
nacionaTização .(A Expe·riência Brasileira:· "1964-1974). Ci
vi1izaçao Brasileira, Rio de Janeiro, 1979, 3a. ed. Vide
Jos~ Gomes da Si1~a, op.ci~., pp. 192 a 194.
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da definição do inciso V do art. 49 e proporcio-
nando-lhe ainda as numerosas medidas preconizadas
no grande tftulo relativo i polftica de Desenvol-
-vi men to Rural." (67)

A própria definição de empresa rural contida no Es
tatuto da Terra permitiu a perpetuação da concentração da es
trutura fundiiria. Deve ser ressaltado que o § 19 do Ar~. 69,
bem co mo os artigos 11,13,14 e 15 do Decreto n? 55.891, de
31 de março de 1965, ampliaram a possibilidade de enquadrameg
to de propriedades de grandes extensões de terras pouco produ

tivas, como empresas rurais.

As indagações levantadas na seçao 2.3 começam a ter
respostas a partir do quadro esboçado acima.

(68)O complexo. IPES/ IBAD._ .._, que .se .or gan i zou para de
pôr João Goulart ji propunha em 1961 a "modernização agriria
orientada por padrões de eficiência capitalista, onde a indús
tria e a agro-indústria seriam integradas,,(69) como a verda-
deira Reforma Agriria. Segundo Renê ArmandDreifuss (1981) o
grupo encarregado de elaborar o Projeto de Reforma Agriria p~
ra contrapôr ao do João Goulart era composto de empresirios e
técno-empresirios. A idéia essencial preconizada pelo projeto

(67) Estatuto da Teria, op.cit., p. 11
(68) René Armand Dreifuss .define complexo IPES/IBAD de "coa

lizão burguesa antipopulista e antipopular, localizada
nos viti6s escritórios de consultoria, anéis burocritico
-empresariais, associações de classe dominantes e milita
res ideologicamente congruentes", com o apoio logfstico-
das forças transaciona1s. Op. cit., p. 143.

(69) Ibid. p. 241
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"seria a de que os beneficiários do acesso à propriedade ru-
ral a ser criada pela Reforma deveriam ser individuos dotados
de capacidade empresarial e que deveria haver uma necessária
interdepend~ncia entre os setores rurais e o setor industria11

em decorrência da qual as indústrias passariam a investir e o

perar no campo." (p.242)

Dreifuss vai além, a maioria dos membros dessa .e-
quipe que elaborou o projeto paralelo de Reforma Agrária, em
1962, veio a compor osTa·ff do IBRA (70) .

Portanto, nao resta dúvida de que o Estatuto da Ter
ra nao teve como objetivo a modificação de nossa estrutura fun
diária; como também não visou melhorar as condições de vida
do trabalhador rural. O seu objetivo principal foi o de aten

der aos interesses do capital.

Resta citar o pronunciamento de Ivo Arzua,
Ministro da Agricultura do Governo Costa e Si1va(71)

então

"no jogo das forças econômicas e políticas que
pressionaram os poderes governamentais para obten
ção de medidas de amparo e estímulos às respecti~
vas atividad~s, geralmente, as oriundas da área a
grico1a são minimizadas pela alta potencialidade
e agressi vidade dos grupos de proprietários de ter
ra, banqueiros e industriais."

A repressao po1itica instaurada no campo --interven
çao nos sindicatos rurais, fechamento das Ligas Camponesas,
prisão dos líde.re.s..campones·es - demonstrou claramente a pos-

(70) Ibid., p. 435. Vide ap~ndice Mda mesma obra.
(71) Pronunciamento feito na Academia Nacional de Polícia, em

junho de 1969.
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tura não-reformista do Governo, em perfeita sincronia com o

real sentido do Estatuto da Terra.

Coerente com os interesses do bloco de pode~ multi-

nacional-associado, o Governo Castello Branco submeteu ao Con

gresso Nacional o projeto denominado "Operação Amazônica".

Este projeto seria implementado a partir da Superi~

tendência do Desenvolvimento da Amazôniá (SUDAM) e tendo como

agente financeiro o Banco do Desenvolvimento da Amazônia S.A.

(BASA) .

O objetivo primeiro seria montar infra-estrutura,s~

neamento básico e energia, aperfeiçoamento de recursos huma-

nos, tratava-se, portanto, da transformação total das condi-

çoes econômicas e sociais vigentes na região~ Pretendia-se, ~

través da ampliação de incentivos fiscaís, estimular "os ho-

mens de empresas de todo o país no sentido de reinvestirem na

Amazônia os lucros tributados". (72)

Assim sendo; a SUDAM deveria promover o desenvolvi-

mento, atraindo o investimento do setor privado para a reglao,

mediante os seguintes incentivos:

1. Desconto do Imposto de Renda de até 75% do valor das obri

gações do BASA;

2. Desconto de até 50% do valor do imposto devido para inve~

timentos em projetos agrícolas, pecuários, industriais e

(72) Discurso do Presidente Castello Branco em Rio Branco, em
13/12/66.
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de serviços básicos, segundo critérios e prioridades de-

terminados pela SUDAM.

o BASA, por sua vez, deveria ser o "verdadeiro ban

co de desenvolvimento, em condições de estimular e atrair a
. .... . d ,,(73)lnlclatlva prlva a.

Em agosto de 1967, com o objetivo de estudar medi-

das que permitissem a ocupação efetiva da Amazônia, reuniram-

se em Manaus os-Ministros do Interior, Planejamento; Aeronáu-

tica, Marinha e Transportes. A decisão foi a de acelerar a

implantação do parque industrial na reglao e dar maiores estí

mulos ao capital privado.

Em 1969, com o objetivo de acelerar a ocupaçao da

Amazônia, houve um aumento· acentuado nos incentivos fiscais,~

baixo mencionados:

1. Isençãototal ou redu ç ào de 50 % do Imposto de Renda devi

do por 10 anos, para os empreendimentos instalados ou que

viessem a se instalar até 31 de dezembro de 1974;

2. Dedução de 50% do Imposto de Renda de pessoas jurídicas se

diadas no país, para financiamento de projetos, aprovados

pela SUDAM;

3. Isenção de todo e qualquer imposto e taxa incidentes so-

bre a importação de máquinas e equipamentos necessários à

execução de projetos de empreendimentos que se localizas-

(73) Discurso do Presidente Castello Branco em Rio Branco, em
20/09/66.
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sem em sua área de atuação;

4. Benefícios estaduais e municipais.

Com estes instrumentos, o Governo colocou à dispos.!.
ção dos grupos empresariais e latifundiários, estímulos e in
centivos fiscais e creditícios que chegavam a requerer de aI
guns desses grupos a aplicação de somente 25% dos recursos
próprios no investimento, conforme dados da Tabela 111.

Esses incentivos abriram a Amazônia para os investi
mentos capitalistas que concretizaram-se no setor industrial
e no de serviços básicos e, sobretudo, no setor agropecuário,
conforme o número de projetos aprovados pela SUDAM.

Os 318 projetos aprovados atê 1972, voltados para o
setor agropecuário, ocupavam urna área de 7,2 milhões de hect~
res, correspondendo, portanto, a uma área média de 22.641,5

hectares.

Os interesses desses grupos estavam voltados prin-
cipalmentepara a exploração extrativa e para a pecuária.

Assim, a questão da mão-de-obra era crucial para o
desenvolvimento dessas at iv í.d adescna sua etapa inicial. A Ama
zônia, região de baixa densid~de demogrâfi~a,apresentava nes
te aspecto um entrave à concretização desses investimentos.

Será vi 5to na seçao segu í.nte, como foi "res olvido"

este impasse pelo Governo.



TABELA 111 - SUDAM .:..PROJETOS APROVADOS - 1965/1972*

NUMERO INVESTIMENTO •. PREVISÃO DE EMPREGOSRECURSOS INCENTIVOS,..SETORIAL DE TaI'AL PRaPRIOS % (em 1,00) %
PROJETOS (em 1,00) INDUST. SERVoAGROP. BÁSICOS TaI'AL

1. Agropecuário . 318** 2.445.842.560 647.535.997 25 1.798.306.563 75 14.815 - - 14.815

2. Indústria 167 2.449.812.277 901.818.571 27 1.547 •993. 706 63 - 35.425 - 35.425

3. Servo Básico 17 1.406.987.381 1.030.655. 748 63 376.331.633 27 - - 2.879 2.879

TOTAL 502 6.302.642.218 2.580.009.262 41 3.749.631.902 59 14.815 35.425 2.879 53.119

Fonte: A Província do Pará, 18/1/73; e Guia de Incentivos Fiscais, São Paulo
Dados-extraídos .de CNBB - Pastoral da Terra - 2: Posses e Conflitos, São Paulo

00
00.
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3) O GOVERNO MtDICI. E O GOVERNO GEISEL

O REAL SENTIDO DA OCUPAÇÃO DA AMAZONIA

Conforme foi visto anteriormente, verificou-se que,

a partir do final da d~cada de 60, agravaram-se as tensões so

ciais no campo. Verificou-soe, outrossim, que o Estatuto da

Terra não tinha sido implementado, at~ o início da d~cada de

70, de forma a resolver a questão fundiária, vista como rela

ções de produção no campo e distribuição de terras.

No período 1970/1979, com M~dici e Geisel na Presi

d~ncia da Repfiblica, estes problemas continuaram a persistir,

pois a filosofia desses governos continuava a mesma dos que

os antecederam (Castello Branco e Costa e Silva), ou seja, a

não distribuição de terras e melhoria das condições de vida e

trabalho das massas rurais, apesar da ret6rica de seus pronu~

ciamentos oficiais apontarem uma preocupação social com o ho

mem do campo.

3.1 O Plano de Integração Nacional

O Presidente M~di~i, em seu discurso de posse (30/

10/69), afirmava que "o dever desta hora ~ a integração do ho

mem do interior ao processo de desenvolvimento nacional". E,

ass i m , continuava: "darei tudo de mim para fazer a revolução

no campo, na agricultura, no abastecimento da alimentação".P~

ra o M~dici, conforme ainda o seu discurso de posse, a "revo

lução no campo" seria viabilizada pela diversificação e o au

mento da produção agrícola, a ampliação das áreas cultivadas
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e a elevação da renda rural.

Esta posição também manifestava-se nas declarações

do Cirne Lima, então Ministro da Agricultura(74): "a Reforma

Agrária é um desejo incontido de todos os homens sensíveis
.
a

realidade brasileira, na medida em que incorpore o homem que

vive na terra is forças do consumo. Desde a fundação do Minis

tério da Agricultura, há 109 anos há planos de Reforma Agrá~

ria e cada vez é outra a razão de sua frustração. Acho que

nestes 109 anos, muita coisa foi reformada; desta vez pensa-

mos numa reforma em termos de colonização e divisão «de '.ter

ras."

o Presidente Médici continuamente indicava em seus

pronunciamentos que a "valorização do homem brasileiro" seria

o objetivo básico de seu governo.

Na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, em

10 de março de 1970, assim explicitou este seu objetivo:

"O primeiro caminho para a valorização do homem
brasileiro é a integração de todos ao esforçd~ na
cional (...) Considero o homem anônimo à primeira
de nossas infra-estruturas básicas. Por isso é que
começo pelo campo. ~ que no campo está a maioria
de nós mesmos. ~ que do campo vem a nossa alimen
tação, e do campo sai a parte mais valiosa de no~
sa pauta de exportação. Dando prioridade ao campo,
estou dando prioridade i valorização do homem bra
sileiro. As medidas de amparo e incentivo que es
tou tomando e que ainda virei a tomar em favor
das atividades agropecuárias, além de intensifica
rem o crescimento da produção agrícola, haverão de
contribuir para a integração do homem do interior,
para o abastecimento das cidades e para a melhoria
do custo de vida."

(74) Revista VEJA, n9 68, p. 20, de 24.12.69
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Uma das primeiras medidas que tomou foi a criação

do Plano de Integração Nacional~ em 16 de junho de 1970, pelo
-"Decreto-Lei n9 1.106. Este Plano visaria incorporar áreas e

populações marginalizadas no processo de desenvolvimento, bem

como integrar as estratégias de desenvolvimento do Norte, Nor

deste, Centro-Oeste e Centro-Sul, a fim de reduzir os desequi

librios regionais e, através da crlaçao de novos p6los, des-

centralizar o desenvolvimento.

Um dos mecanismos de apoio estabelecidos para impl~

mentação desta politica foi o Programa de Integração Nacional

(PIN) que, segundo Médici, em seu discurso proferido na SUDA~

em 8 de outubro de 1970, seria "um instrumento a serviço do

progresso de todo o Brasil" e afirmava

"aquilo que não se pode fazer devido à escassez
de capit~l pode ser feito com um progtama integra
do de colonização e desenvolvimento, com um mini~_
mo de recursos econômicos, capaz de gerar rapida-
mente a r í que za , para complementar, sem inflação,
D esforço necessário à solução de dois problemas:
a do homem sem terras no Nordeste e o da terra sem
homens na Amazônia".

Portanto, o objetivo básico do PIN seria canalizar

o excedente populacional do Nordeste para a Região Norte, a

fim de aliviar as tensões sociais existentes naquela região,

devido ao profund~ desequilibrio de sua estrutura agrária e

às condições climáticas adversas (seca).

Conforme o documento "Metas e Bases para a Ação do

Governo" e o "I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND)", ":os

objetivos do PIN, entre outr6s, seriam:
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"a. deslocar a fronteira econômica e, notadamente, afrontei
teira agrícola, para as margens do rio Amazonas;

b. criar condições para a incorporação ã economia de merca
do, no sentido da capacidade de produção e no sentido da
aquisição do poder de compra monetário de amplas faixas
de população, antes dissolvidas na economia de subsistên
cia, condenada ã estagnação e ã perpetuação de um drama

social intolerável;
:c. estabelecer as bases para a efetiva transformação da a-

gricultura da região semi-árida do N~rdeste;
d. reorientar a migração de mão-de-obra do Nordeste, em di

reçao aos vales. fimidos da pr6pria região e ã nova fron-
teira agrícola, evitando-se o seu deslocamento no senti-
do das áreas metropolitanas superpovoadas do Centro-Sul;

e. assegurar o'apoio do Governo Federal ao Nordeste, para
-garantir um processo de industrialização tendente a auto

-sustentação e realizar as metas de desenvolvimento prQ

gramadas".

Dois dos projetos principais, segundo o PND,seriam:

"a. A construção <:laTransamazônica, grande eixo transversal
no sentido leste-oeste, para interligação da Amazônia com
o Nordeste; e da Cuiabá-Santarém (BR-16S) , eixo longit~
dinal no sentido norte-sul, para conexao com o Planalto
Central e o Centro-Sul do País, assim como para sua arti
culação, por outro lado, com o sistema rodoviário inte~

ramericano;
b. A implementação do Programa de Colonização na reglao da

Transamazônica. Em associação com a iniciativa privada,
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(seriam) instalados núcleos com: escola primária, posto

de saúde, igreja, escritório do Banco do Brasil,posto de

comunicações e posto do Ministério da Agricultura".

A primeira etapa· do Programa consistiria na constru

çao das rodovias Transamaz5nica e Cuiabá-Santarém, numa exten

sao total de cerca de 2.000 km de estradas definitivas. Para

lelamente, seria implementado o projeto de colonização. Para

este fim, o Programa destinou inicialmente 20 km de largura ao

longo da Transamaz5nica, sendo posteriormente aumentada para

100 km, através do De~reto-Lei n9 1.164/71.

Pretendia-se aproveitar o excedente populacional do

Nordeste para a construção da Transamaz5nica e promover seu as

sentamento na condição de colono ao longo da rodovia.

Os resultados esperados eram, segundo pronunciameg

to dos então Ministros do Interi6r, Costa Cavalcante, e da A

gricultura, Cirne Lima, respectivamente:

"O Nordeste ganhará tranquilidade social para gran
de parte de sua população que terá empregos na
construção da Transamaz5nica, em cujas margens se
fixará, auferindo os beneffcios da fertilidade do
solo e fugindo aos fantasmas eventuais da seca". (75)

"A colonização das faixas lateriais de 20 km ao
longo da rodovia, onde populações de áreas flage-
ladas e de baixa produtividade no Nordeste, terão
enfim condições de produzir e habilitar-se a uma
situação social e econ5mica mais digna". (76)

(75) Jornal OPINIÃO, n9 84, p. 12, 17/05/74.

(76) Ibid., p. 12



.94.

o que pode ser constatado é que o Governo Médici,

na realidade, pretendia propiciar condições para o desenvolvi

mento do capitalismo na Amazônia, sobretudo às empresas ali

instaladas e que viriam a se instalar, propiciando mão-de~~a

e facilitando o escoamento de su~ produção.

Para atrair mão-de-obra, valeu-se de ampla propaga~

da, acenando às massas rurais a distribuição de terras que pr~

cederia na Amazônia~ Coloca~a, nesta perspectiva, colonização

como reforma agrária, conforme pode ser constatado pelo pro-

nunciamento que fez, por ocasião da comemoração do 79 ano da

Revolução:

"A construção da T'r ans ama zóniea deve râ complemen
tar com atividade da Re'forma Agrária 'ecoloni za-
ção, com assistência e proteçao a vida do homem
e também com levantamento e a utilização de rique
zas minerais, vegetais e energéticos desse mundo
em descoberta, f r-on te í ra nova de nossa soberania".
(grifo nosso)

Dentro desta perspectiva foi criado o Instituto Na

cional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sobretudo p~

10 flagrante fracasso do IBRA, que nada tinha realizado em

termos de colonização e de reforma agrária e tendo desgastado

o Governo perante a opinião p~blica.

o Plano de Colonização então elaborado pelo INCRA

para implementação ao longo da Transamazônica era considerado

"uma autêntica reforma agrária na Amazônia". Pretendia-se as

sentar em quatro anos cerca de 100 mil famílias de agricult~

res.

A metodologia elaborada para ocupaçao das áreas des

/
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tinadas à colonização consistia na criação de agrovilas, agr~

polis e rurópolis. A agrovila seria a menor unidade urbana,

essencialmente residencial, que teria como objetivo a integra

ção social dos colonos. Cada colono possuiria um lot~ -rural

de 100 hectares e um lote residencial na ãgrovila, de 1.500 a

3.000' mZ. No centro da agrovila estariam situados uma escola

rural, centro administrativo, clube social, pequéno com~rcio,

pequena oficina, "play- ground" e praça de esportes. Cada agro

vila seria constit~rda de 100 lotes urbanos. A àgrópolis,por

sua vez, seria um pequeno centro urbano agroindustrial, cult~

ral e administrativo, destinado a dar apoio à integração so-

cial no meio rural. Para cada grupo de 8 a 10 agrovilas, have

ria uma agrópolis. A rurópolis seria o centro principal de uma

comunidade rural constituída por agrópolis e agrovilas. Seria,

portanto, um pequeno pólo de desenvolvimento, diversificado

nas atividades públicas e privadasópossuindo com~rcio, indú~

tria, serviços sociais, culturais, religiosos, m~dico-odonto-

lógicos e administrativos, não apenas de interesse local,mas,

sobretudo, para servir à sua. irea de influ~ncia que consisti

ria num raio de ação de cerca de 70 a 140·km. Nesta concepçao,

completaria a integração dos seguintes binômios: rural-urba-

no, agricul tura- indús tria, .produç ào-cc cmé rc í.o , dando apoio ne

cessário ao desenvolvimento sócio-econômico da região .

.Portanto, nas faixas de 100 km de cada lado das ro.

dovias federais, o INCRA deveria distribuir os lotes·de terra

a preço baixo, com financiamento longo, al~m de uma casa de

madeira localizada no centro da agrovila. Al~m disso, o INCRA

pagaria aos coltinos um salirio Erni~o, durante cinco ou seis

meses, at~ que a terra começasse a produzir.
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Em 1971, foi dado início à colonização oficial, to
talmente sob a responsabilidade do INCRA, que tratou de reali
zar ou estimular uma migração mais ou menos forçada, a partir
das regiões onde a eclosão de conflitos sociais era iminente.
Tratava-se, portanto, de evitar o agravamento das contradi-
ções sociais no Nordeste e, aSSlm, garantir a estabilidade p~

1ítica e social.

..•

A colonização dirigida nao tinha somente o caráter
de dar terra ao "homem sem terras do Nordeste" ,tratava-se , s~
bretudo, de garantir a segurança interna do país, ainda mais
com a proliferação de núcleos guerrilheiros no sul do Pará, os
quais tinham como base de organização e atuação os núcleos de
posseiros ali preexistentes. O caráter de segurança interna
fica claramente expresso em pronunciamento feito por Hélio

Palma de Arruda (1977) , então Diretor do INCRA:

"Segundo estimativas gerais, há no País 10 milhões
de' famílias que necessitam de terra para terem con
dições de progresso social e econômico. -
Esse número aumenta a cada ano, o que significa
que estamos criando uma população rural margi~a1i
zadaqtie, quando tiver consci~ncia da sua situ~
ção, podera reagir de maneira mais inesperada pos,
síve1. C...)-
Só há um meio de extinguirmos esse mal social: pr~
piciando o acesso à propriedade da terra,ou o tra
ba1ho re gular na terra. C ••• )
A marginalização, por outro lado, dessa grande po
pu1ação rural ociosa, trará, certamente, em futu
ro próximo, insegurança e problemas sócio-eco'nôml
cos imprevisíveis." Cpp. 27 e 31)

Também fica explícita esta questão, conforme docu-
'mento do INCRA(77)

C77) INCRA ..-CoToniz'áçãoda' Ama'z'ôni.a , PIN , Brasília, 1972, p. 14
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"Sendo a colonização um processo dirigido, deve-
ria, ao inv~s de contrariar as tend~ncias espotiti
neas de nosso povoamento, utilizar essas mesmas
..tendénc i as como força propulsora de ação. Assim,
levou-se em conta que a seleção dos projetos ao
longo das rodovias deveria resultar dos estudos de
identificação das áreas de tensão social poten-
cialmente liberadoras de mão-de-obra."

Assim sendo, foram escolhidas como áreas prior it â-

rias para implementação da colonização dirigida os trechos Ma
"\

rabá-Altamira e Altamira-Itaituba, sendo que cada uma dessas
cidades tornou-se sede de um projeto de colonização.

o INCRA instalou escritório em cada capital de Esta
do e de território do Brasil, para proceder i seleção dos co
lonos. No processo de seleção eram considerados os seguintes
aspectos: experi~ncia anterior-do colono na atividade agríco-
la, idade, força de trabalho (número de pessoas da família que
poderiam trabalhar na lavoura).

Após a seleção, o colono deveria receber transporte
.gratuito do INCRA até o local onde iria instalar-se.

Além disso, .o INCRA propunha-se a manter os colonos
em um "arraial de adaptaçãO", onde deveriam permanecer at é t~
rem suas casas prontas e seus lotes desmatados. As outras fun
çoes que este -órgão propunha-se a realizar seriam: assist~n-
cia t~cnica, assist~ncia sanitária, assist~ncia.educaciohal ,
ass í st êric i.ai comerc í aLí zaç.ão, assi stencia creditícia e assis

t~ncia à industrialização.

o resultado desse Plano de Colonização não poderia

ser outro se não o fracasso.
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Com todos esses atrativos e a ampla propaganda fei

ta em torno dos projetos de colonização e a própria perspecti

va de emprego na construção da Transamazônica acabou por car

rear_um enorme contingente populacional para a região, al~m

daqueles colonos previamente selecionados pelo INCRA. As mas

sas rurais acabaram por se desiludir na medida em que o INCRA

nao conseguia assentar' a grande maioria dos colonos que se di

rigiam para a Amazônia. O prometido salário mínimo, bem como

a construção decásas i beira da estrada foram sendo gradati-

vamente expurgados do rol de benefícios que o INCRA propunha-

se a conceder. As cidades não tinham infra-estrutura compatí-

vel com a massa populacional que recebiam. O próprio INCRA

não dispunha de um contingente de pessoal t~cnico que pudesse

prestar a assistência t~cnica prometida. Portanto, a grande

maioria dos colonos acabou por endividar-se principalmente por

falta de assistênciat~cnica e perda de safras. Os problemas

eram e continuam a ser inúmeros, tais como: terras pobres ou

inadequadas i lavoura ou i pecuiria, inexistência ou insufi

ciência de mercados consumidores próximos para a venda do ex-

cedente, tecnologia inadequada i exploração da agropecuarla ,

dadas as condições ecológicas regionais e i própria dificulda

de de obtenção do título de propriedade que permite o acesso

ao cr~dito rural.

A ambiciosa meta de assentar 100.000 famílias, em

quatro anos, mostrou-se inviável. Em agosto de 1973, só ti-

nham sido assentados nestas' 3 áreas, 3~7l1 colonos, sendo que
...

a maioria tinha sido proveniente do Nordeste (2.268) e da pro

pria r~gião (621).
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Diante destes resultados, o INCRA mudou sua políti

ca; resolveu não arcar com os custos do Plano de Colonização.

Transferiu essa tarefa para as empresas de colonização. Segu~

do Hélio Palma de Arruda (1977)

"Os PIC's (Projetos Integrados de Colonização)têm
um custo de implantação muito elevado, o que sig-
nificaque o INCRA fica reduzido na sua capacida-
de de propiciar o acesso à propriedade da terra ,
com segurança, ao grande número de brasileiros que
necessitam desse acesso. ~
Por isso, vem o INCRA utilizando, agora, um outro
sistema denominado PAD - Projeto de Assentamento
Dirigido, que em suma, se caracteriza por um l~-
teamento oficial,prevendo-se. no entanto, a ple-
na assistência aos colonos por meio de órgãos pró
prios, que participam do projeto mediante convê~
nio com oINCRA, assistência essa que abrange to
dos os itens previs tos nos PIC' s ." (p. 20) (Grifo
nosso)

E, justificando essa mudança radical do Plano de C.2.

Ionização, assim afirmou o Presidente do INCRA, em 1973yalter

Costa Porto:

."(...) o colono é quem deve transformar a coloni
zação em algo lucrativo para ele. Por isso o go-
verno não iem obrigação de cerci-la de toda a ba
se física e apoio necessários a uma opção econômi
ca." (78)

Contudo, Vania Porto Tavares (1972), com base em uma

pesquisa de campo realizada para verificar a viabilidade da

colonização dirigida na Amazônia, conclui que um dos fatores

principais que determinam o sucesso de um projeto de assenta

mento de colonos consiste na possibilidade de uma comerciali

zaçao rentável, e aSSlm,

(78) Revista VEJA, n9 261, de 05/09/73, p. 46
i

"
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"Num esforço de síntese, pode-se dizer que a pos
sibilidade de uma comercialização rentavel foi °
fator que se mostrou decisivo na determinação dos
níveis de renda dos colonos. O atendimento desse
fator depende de varios pré-requisitos que abran
gem praticamente todos os aspectos da programação_
de um projeto de assentamento de agricultores. O
primeiro deles é a definição das culturas comer-
ciais rentaveis para a região ea provisão de as
sistência técnica necessaria; o segundo,a'reunião
da produção de todos os colonos para venda conjun
ta no melhor mercado da região. O terceiro, o ar
mazenamento, para aguardar a melhor época de ven~
da sem perdas substanciais. O quarto, o forneci-
mento de crédito de curto prazo para as culturas
t empo rár í as e de longo prazo para as permanentes.'"
(p. 97)

(79)Muller e Cardoso analisam também a importância

da assistência ao colono em projetos de colonização. E con-

cluem que o fracasso dos Projetos Integrados de Colonização

foi devido -a 'inoperância- do INCRA-, eomo também ãsua- f raca.a

tuação no setor.

Segundo Lúcio Flavio Pinto (1977)

"Em nenhum país urna colonização daria certo se fos
se, realizada nos padrões que caracterizaram a ex
periência na Transamazônica. Na verdade, não se
seguiu ali nenhum padrão técnico aceitável: trata
va-se de realizar as fantásticas metas assumidas
pelo INCRA e o problema não era exatamente o de
dar urna função produtiva aos migrantes que chega-
vam, mas de criar para eles um caminho de peregri
nação distante da tensão existente no Nordeste:
na baixada fluminense, ou no, norte do Paraná (...)
A Transamazônica foi um equívoco, mas a coloniza-
ção esta pagando um preço elevado por um erro que
não lhe é próprio. Colonos que eram despejados em
Altamira do interior de Boeings fretados em São
Paulo e iam para suas terras sem saber o que elas
podiam produzir, como produzir, para quem produ
zir, ou sequer onde exatamente estavam. Inevita
velmente esses colonos não poderiam imaginar que

(79) Fernando 'H.' Cardoso e G. Muller, Aniaz'ônia: EXp'ansãO do
'Ca'p'it'aTis'mo.Editora Br asi lí.erise, Sao Paulo, 1977.

BrBLIOTE(~ KARI. A. BOEDECKEI
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aquela movimentação toda estivesse a seu servi~o.
Ainda assim, enfrentando dificuldades inimagina-
veis(que iam da distribuição de sementes inade-
-quadas, como as de feij ão, até fatores mais ge-
rais, como a falta de transporte ou a definição
de culturas adequadas), vários dos primeiros colo
nos resistem produzindo". (p. 67)

Ressalta-se, portanto, a importância da assistência,
sobretudo técnica, que deve ser dado ao colono, para que este
alcance uma renda mínima que lhe permit~ pelo menos a sobrevi
vência.

Assim sendo, o que anteriormente era considerado in
dispensável para o INCRA em um projeto -de colonização

"em que são levados em consideração os mais diver
sos Eontos relativos .à exploração agrícola, à as
sistencia técnica, aos programas de crédito, de e
ducação, de·saúde .e à montagem de uma infra-estru
tura, não só de apoio mas também uma infra-estru
tura social indispensável ao pleno desenvolvimen~
to destas regiões". (80)

passa para um segundo plano, pois o importante é distribuir tí
tulos de propriedade.

Quanto à alegação do INCRA sobre o elevado montante
de recursos que requer a implantação dos PIC's também carece
de fundamento. Vânia P. Tavares (1972) comparou os custos dos
projetos de colonização com outros projetos e verificou que a
colonização como proposta ainda é o instrumento que permi te 1

absorver um maior número de pessoas a um custo mais baixo.Car
doso e Muller (1977) também analisam esta questão e colocam
em dúvida o custo elevado do investimento para implantação do

(80) INCRA ;Sis·t·e·ma·s·e··Pro·gramas·de·CoTonizaç·ã·on·a
·Br·asiTeira. Brasilia, 1974.

Amazônia
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PICo
Então, portanto, por que essa mudança radical de a

tuação?

3.2 A Eficiência Gerencial:

A Grande Empresa e a Colonização Particular

Por ocasião do 39 ano comemorativo da crlaçao da

SUDAM, em 28 de novembro de 1969, o Presidente Médici afirma

va que para realizara integração social que estava firmemen

te disposto a promover, não poderia constituir-se em

"um encargo que o governo possa desincumbir-se so
zinho, exclusivamente através de investimentos pu
blicos; ã iniciativa privada, mediante os estímu
los que lhe estão sendo oferecidOs, toca igualmen
te papel decisivo no cumprimento deste programa":-

.E, realmente, foi o que aconteceu. A SUDAM e o BASA,

além de outros órgãos governamentais, incentivavam com crédi

tos, isenç6es, juros especiais, os investimentos capitalistas

na região. Portanto, ao mesmo tempo em que se construia a

Transamazônica e dava-se ênfase ã colonização ao longo desta

rodovia, instalavam-se em áreas contíguas grandes fazendas e

empresas de extrativismo vegetal e mineral, assim como gran-

des extens6es de terras voltadas para a pecuária.

A ênfase já era então propiciar a vinda das grandes

empresas da Região Centro-Sul para a Amazônia. A partir desta

"nova" orientação, a SUDAM passou a privilegiar a instalação

de grandes empreendimentos com capitais estrangeiros ou de

capitais do Centro-Sul, para exploração de atIvidades mine-
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rais ou pecuárias. Tal fato causou insatisfação dos -empresa-

rios locais, que tinham instalado indústrias na região,media~

te incentivo da SUDAM.

Outro fato que indicava o privilegiamento ã grande
empresa era o PROTERRA. Este programa, criado pelo Decreto
n9 1.179/71, tinha por finalidade o desenvolvimento da agro-
indústria no Norte e Nordeste. O objetivo era a realização de
um programa de produção, industrialização e comercialização de
produtos em larga escala. Portanto, não se tratava sbmente do
aumento da produção agrícola, mas, sobretudo, "da transforma
çao tecnológica, econômica e social", .segundo o então Minis
tro do Planejamento, Reis Velloso. Segundo este Ministro

"O incentivo fiscal está praticamente fora de aI
cance do pequeno produtor e jamais poderá ser rea
lizado para fins de racionalização da estrutura a
grária. Por outro lado,· seria ineficiente para rea
lizar a transformação desejada no setor agrícola:
uma vez que a seleção de ~rojetos, segundo as re
gras do jogo do sisterr.a,é feita primordialmente:

.com base na rentabilidade direta do empreendimen-
to". (81)

Esperava-se comeste programa, atrav~s de desapr~

priações, financiamentos e incentivós, estimular a criação de
empresas agro-industriais, e, assim, criar empregos permane~

\tes para trabalhadores rurais, bem como aumentar o nível sala"
riale, conseqUentemente, o poder de compra.

Ainda, em 1970, Reis Velloso, em sua entrevista da
da ã Visão, em 28 de fevereiro de 1970, dizia

(81) Revista VEJA, n9 143, 14/07/71, p. 71.
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"No setor agrícola o governo tem que adotar urna
política de expansão de áreas nas regiões onde a
bundam os fatores mão-de-obra e terra barata. Ai
~ fator capital utilizado será propositadamente
poupado e dirigido para o emprego de fertilizan-
tes e outros insumos básicos. O uso intensivo de
mão-de-obra e terra permitirá a elevação da produ
ção, a ocupação da mão-de-obra ociosa, e a poupan
ça de capital para ser aplicado, principalmente no
aumento da produtividade do Centro-Sul e na conti
nuação do processo de industrialização".

Em 1973, o Governo já tendo o~ resultados negativos

da colonização oficial dirigida pelo INCRA, começou a colocar

corno instrumento principal para ocupação e desenvolvimento da

Amazônia a grande empresa rural. Conforme Lúcio Flávio Pinto

(1976)

"Sintomaticamente., essa reformulação do 'modelo
amazônico' foi promovida por um ministério seto
ri aI , sem atuação regional direta: o do Planeja-=-
mento, chefiado por um piauiense João Paulo dos
Reis Velloso. A viagem de empresários sulistas ao
Mato Grosio, que ele organizou em 1973 para des-
pertar sentimentos piorieiros e vender a idéia em-
.brionária do que viria a ser o POLAMAZÔNIA (Pro-
grama de Pólos Agropecuários e Agrominerais da A-

'mazônia) serviu de marco de mudança da política f e
deral para a Amazônia". (p. 29) -

Nesta reunião, da qual participaram 20 empresários,

Reis Velloso revelou que em 1973/1974, o governo iria enfati

zar os grandes consórci6s, e,declarava

"o, governo planeja investir um bilhão de dólares
na Amazônia porque até agora se deu ênfase ã colo
nização com um sentido social que se voltou para
o pequeno colono. Mas agora devemos entrar na ~a
se dos grandes consórcios". (82)

(82) Jornal OPINIÃO~ n9 42, 27/08 a 03/09/73, p. 11.
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A ênfase, por conseguinte, seria a abertura -da Ama
zônia para a atividade econômica de grande escala.

E neste contexto de privilegiar grandes cons~rcios,
atividade agrícola através da expansão de área, com base em
mão-de-obra abundante e terras a preços baixos, Cirne Lima dei
xa o Ministério da Agricultura, declarando em sua carta-renún

cia

"Dentro da fixação das necessidades e prioridades
nacionais, acreditamos que o fator capital está
recebendo uma proteção que torna incompatível a
conciliação dos objetivos nacionais. A remunera-
ção deste capital, também cada vez menos brasilei
ro, faz com que o endividamento externo, a balan
ça de pagamentos e, internamente, o custo do di~
nheiro, tornem quase impossível as reduções infla
cionárias desejadas (...) Os métodos que vêm sen
do utilizados para redução do índice da inflação
no país;---nãopodem, pois, contar com nossa .c oric or
dância".

Na verdade, a política defendida por Cirne Lima co
locava-se como um entrave ã "fase de implantação dos grandes
consórcios" que, significava, concomitantemente, o fim da co-
Ionização com objetivo social, voltado para o pequeno prod~

toro

Em substituição ao Cirne Lima, Moura Cavalcante as
sumiu a Pasta da Agricultura. Anteriormente, como Presidente
do INCRA, já tinha uma postura conservadora em relação à que~
tão agrária; inclusive já afirmava sobre a problemática pos-
seiro Versus grande proprietário (o qual, certamente, sempre
objetiva o aumento de sua propr~edade): "isso é problema de-
les". ConseqUentemente, a sua posição se alinhava à "nova" fi
losofia governamental. Quando Ministro da Agricultura afir-
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mou, em 1973(83)

-"para criar uma estrutura agrária justa, onde o
homem tenha oportunidade de acesso ã terra, não é
necessário destruir o que está bem feito. Não pre
cisamos destruir a grande .empresa , quando ela tem
finalidade econômica e social".

A partir de Geisel que preconizou-se abertamente o
princípio gerencial, da rentabilidade e eficiência. Portanto,
é no Governo Geisel (15/03/74 a 14/03/79) que se iniciou a no
va fase de "colonização", a ocupação da Amazônia via implanta
ção de grandes empresas. ° objetivo era levar a mentalidade em
presarial ao campo. A Agricultura para cumprir suas funções de
veria ser organizada em bases empresariais.

° objetivo é de transferir ao setor agrfcola a cap~
cidade empresarial do setor industrial e urbano. A empresa a
grfcola deveria atingir o mesmo desempenho da empresa indus-
trial e de serviços. Assim, o produtor deveria agir como um
empresário rural, ou seja, preocupar-se com a produtividade de
sua mão-de-obra empregada e com o lucro. Tratava-se de moder
nizar a agricultura, expandir a fronteira agrícola e aumentar
a produtividade, através de inovações nos meios de produção.

Repetia-se a mesma linha de raciocfnio dós governos
anteriores: a Agricultura éa fonte de divisas e fator de es
tabilização da balança de·pagamentos, portanto, quanto maior
for sua produtividade, maior será o poder aquisitivo, maior
o mercado interno para produtos industrializados e maior o nQ
mero de força de trabalho incorporada nas atividades urbanas.

(83) Revista VISÃO, 28/05/73, p. 21.
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Mas, o meio proposto para atingir este aumento de produtivid~

de consistia na industrialização da agricultura: utilização de

insumos industriais e equipamentos. Portanto, passou-se a car

rear recursos para financiamento de capital de giro, para a-

quisição de insumos e incentivos para utilização de equipamen

tos e maquinaria, através de um tratamento diferenciado fis-

cal.

Para Alysson Paulinelli, entã'o Ministro da Agricu.!.

tura, a implantação dessas empresas agrícolas, além de dina-

mizar o setor primirio, tornaria possível reduzir o ~xodo ru

ral,pois para ele, abaixa remuneração no campo seria devido

à baixa produtividade", por Lns uf í c í énc i a técnica.

Em erttrevista concedida ao jornal O Globo, em 17 de

abril de 1973, ele afirmava que a agricultura teria que se

transformar em uma agricultura de mercado. "O agricultor, que

pensava em termos de subsist~ncia, vai ter que pensar em ter

mos de mercado. Ele passa a ter que se organizar como uma em

presa, preocupado não apenas com a produção, mas também com

a comercialização".

Nesta nova postura, consi.derava+s e que a coLon i za >

çao promovida, até então pelo INCRA, em função de formação de

pequenos proprietirios nao era a mais conveniente para a eco

nomia brasileira. Para Paulinelli, em entrevista concedida ao

JORNAL DO BRASIL, em 15 de maio de 1975, "não basta dividir a

região Amazônica em pequenas âreas e distribuí-las entre um

grande número de pessoas (...) esta não seri a fórmula mais e

ficiente da conquista". Por ter dificuldades em regularizar l~

galmente a posse de terra, o colono, segundo o Ministro da A
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gricultura, fica marginalizado do processo econômico, pois

sem título de propriedade não tem condições de ter acesso ao

crédito bancário e, portanto, de se beneficiar dos mecanismos

de apoio criado pelo governo. Portanto, não tem condições de

se modernizar e crescer. Um outro motivo que levou o governo

a mudar sua conduta em relação ã colonização, conforme ainda

Paulinelli, foi a necessidade de eliminar as "paupérrimas cu!

turas de subsist~ncia:", que vinham send!? praticadas pelos co

lonos.

Coerente com esta nova filosofia de colonização, em

maio de 1974, quando assume a Presidência do INCRA, Lourenço

Vieira introduz modificações no Plano de Colonização da Amazô

nia.

Ao invés de promover a implantação de Projetos Int~

grados de Colonização ao longo das rodovias, passa-se a desen

volver:

a. projetos de assentamento dirigido;, "

b. projetos integrados agroindustriais;

c. projeto~ de colonização por cooperativas do sul e centro

-sul.

Os projetos de assentamento dirigido tratariam de

reorientar o fluxo migratório espontâneo em direção aos pólos

de desenvolvimento, estabelecidos pelo POLAMAZÔNIA. Nas metas

estabelecidas para 1974/1979, foram previstos quatro projetos

integrados agroindustriais, que seriam constituídos de areas

destinadas ã exploração de pequenas, médias e" grandes empre-

sas. Para0 período citado, previa-se a instalação de 4.000
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pequenas propriedades, 1.200 médias empresas (com extensão de
até 3.000 hectares) e 120 grandes empresas (com extensão de
até 72.000 hectares). No tocante aos projetos de colonização

-via cooperativas, pretendia-se vender grandes areas para coo-
perativas que se encarregariam de distribuí-las aos coopera-

dos.

Como resultado, tem-se que a colonização oficial

passou para um segundo plano e a coloni'zação particular pas-
sou a ter primazia na política de colonização do INCRA. Segu~

do Lúcio Flávio Pinto (1976)

"Essa concepção enfrentou reações dentro do pró-
prio governo, mas tem triunfado. Uma das conquis-
tas mais recentes foi a decisão do INCRA, anuncia
da em abril deste ano, de vender grandes áreas na
região, com limi tesmáximos de 500 mil hect ares,
para empresas particulares de colonização, 72 mil
para projetos florestais e 66 mil para agropecuá-
rios. Até então o INCRA só podia licitar áreas de
até dois mil hectares. Com a nova orientação,cria
ra nova~ barreiras para o pequeno proprietário ter
acesso a terra". (p. 30)

Não resta dúvida de que a postura do INCRA era a de
privilegiar a formação do empresário rural. Segundo Hélio PaI

ma de Arruda (1977)

"Só a propriedade da terra .dâ ao homem verdadei-
ras condições de progresso social e econômico,mas
é preciso que êle esteja apto para ser proprietá-
rio. Enquanto não estiver apto, será melhor para
êle trabalhar na terra como empregado (...)do que
ser um empres à r í o fal ido". (p. 26)

Portanto, nao .hádúvida da falência da concepção ini:.

cial do Plano de Colonização do Governo Médici. Nào.: impera

mais a preocupação em dar terra ao trabalhador rural, ao po~
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seiro, ao parceiro, ao pequeno proprietário. As empresas de

colonização particular tere como objetivo o lucro e nao um fim

social, portanto acabam por assentar, na Amazônia, camponeses

que contam com recursos próprios e que podem, portanto, aten

der aos pré-requisitos destas empresas. Segundo Ermano Bonas-

petti, responsável pelo Projeto SuiáMissu, projeto de coloni

zação particular, com 400 mil hectares, projeto esse da empr~

sa Liquifarm, de ~api tal estrangeiro (LtaLr ano ) ,

"Hoje, para ter acesso a um dos nossos lotes, o
agricultor é escolhido a dedo. Precisa ter lnow-
how, cadastro no Banco do Brasil e fazer um depo-
sito mínimo de 100 mil cruzeiros". (84)

Conforme Lúcio Flávio Pinto (1977) o privilegiamen-

to à colonização ·particular~·está fazendo com que os. PIC' s to!.

nem-se problemáticos, .ria medida em que não dispõem mais de -a
reas para sua expansão .f f sica e nem o INCRA tem alocado recur

sos para dar continuidade aos programas de construção de;es-

trada vicinais, assist~ncia técnica, transportes, entre ou-

tros. A atenção deste órgão está voltada para os leilões de

terra e os projetos particulares de colonização. Segundo Flá-

vio, os governos federal e estadual t~m tentado impedir o flu

xo migratório·para determinadas áreas da Amazônia

"alegando que o INCRA não tem condições de assen
tar os colonos e nem há mais terra para tanta ge~
te. São argumentações falsas: basta verificar o
orçamento do INCRA para verificar que ele não evo
lui como seria necessário (sem chegar à análise de
sua aplicação, que envolve outras questões)e cons
tatar que a programação fundiária não fo~ cumpri~

(84) "Colonização, a ampliação das fronteiras", Negócios em
EXAME, n9 149, São Paulo, 12 de abril de 1978, p. 66.
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da pois as desapropriações não se consumaram e as
licitações públicas estão comendo cada vez mais
terras que poderiam ser destinadas aos PIC's".(p.
-68)

E, ainda,conforme Jos~ Gomes da Silva(85)

"A progressiva delegação às grandes eIP.presas pri
vadas da tarefa de ocupar e colonizar a Amazônia
envolve o perigo de provocar um virtual fechamen-
to da fronteira aos posseir6s, pe~uenos e m~dios
agricultores (...) A intensificaçã-o dos conflitos
pela posse da terra nessa área -- mais de 126 0-
corr~ncias noticiadas em 1976 constitui um cla
ro indício de que os pequenos já estão sendo ex-
cluídos".

Dentro da concepçao do Governo Geisel de efici~ncia

gerencial, produtividade, capacidade empresarial, eficácia,

entre outros, para favorecer a grande empresa, foram criados

programas que implementariam em algumas regiões do país, os

chamados pólos de desenvolvimento, dentre os quais o POLAMAZ6

NIA.
o POLAMAZ6NIA, criado em 25 de setembro de 1974, t~

ria como objetivo, como os programas criados em governos ant~

rior~s, acelerar a política de integração nacional, a partir

de 15 áreis, preliminarmente selecionadas. Para cada uma des

sas áreas prioritárias, haveria um plano de desenvolvimento

integrado, cuja implementação estaria sob a responsabilidade

da SUDAM, SUDECO e BASA, assim como órgãos de outros Minist~

rios. O programa teria por objetivo o aproveitamento das po-

tencialidades agropecuáriis, agrominerais e agroindustriais da

reg1ao. A meta dos pólos pecuários ~ de alcançar 5 milhões de

(85) "Colonização, a ampliação das fronteiras", op.cit. ,p. 66.
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cabeças até o fim da década de 80. O programa de lavouras,
,

por sua vez, se faria principalmente a partir de lavouras peE
manentes, voltadas para exportação: borracha, açúcar, cacau,
dendê, frutas, pimenta e arroz. A estratégia de ocupação, con
forme foi mencionada, seria feita a partir da·conjugação de
pequenos produtores e colonos com empresas agrícolas pequenas,
médias e grandes, assim como de empresas de colonização. Um
dos componentes básicos do programa é a tecnificação do solo.,

O governo pretendia assim buscar o aperfeiçoamento
da empresa agrícola, eliminando a chamada "agricultura de sub
sistência, ineficiente.e improdutiva" e, ao mesmo tempo, esti
mu1ar a vinda de recursos estrangeiros para fortalecer o em-

presário agrícola nacional.

Assim, neste período, aumenta o capital estrangeiro
na Amazônia e a SUDAM passa a incentivar maciçamente a imp1an
tação de. grandes empresas agroindustriais.

Incentivando a modernização dos meios de produção ,
pela utilização de capital intensivo, essas empresas estão cog
centradas princlpa1mente nos projetos madeireiros, -agropecua

rios e de mineração da região, normalmente poupadores de mão~

-de-obra.

Essas empresas acabam sendo beneficiadas sob três

aspectos: (a) incentivos fiscais; Cb) compra de terras do
INCRA a preços baixos; Cc) mão-de-obra disponível e abundante,

deprimindo o nível de remuneração.

Parece evidente que, em médio prazo, a situação da
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Amazônia será equivalente à do Nordeste que tanto alarmou o

Governo Médici. Os conflitos sociais já começaram a surgir.

Lúcio Flávio Pinto (1977), referindo-se aos _ proje-

tos agropecuários com incentivos fiscais aprovados pela SUDAM,

com investimentos brutos superiores a 280 milhões de cruzei-

ros, estima que essas fazendas chegariam a ocupar 440 mil hec

tares de terra em 1980, com 285 mil cabeças de gado e poucos

empregos e afirma

"se persistir o desenvolvimento desordenado da p~
cuária bovina, tal como vem sendo observado na re
gião, pode-se esperar o agravamento dos problemas
sociais na área, pela redução das oportunidades de
trabalho no meio rural". (p. 29)

Analisando- a atuação-daSUDAM; Lúcio Flávio --(1977)..

conclui que a configuração doutrinária da nova orientação g~

vernamental se deu de forma mais nítida no 11 Plano de Desen-

volvimento da Amazônia, capítulo regional do 11 PND. A SUDAM

apenas executou as orientações, quais sejam: transformar a

Amazônia em fronteira agrícola para forneciment~ de matérias-

primas (madeira, carne, minérios) para a "região moderna" do

país ou destinar à exportação produtos já aceitos no mercado

externo (castanha, pimenta-do-reino, dendê, guarana madeira,

pescado, etc), com o objetivo de contribuir para o acelerame~

to da industrialização moderna e de aumentar o ingresso de di

visas no país.

Assim, continua Lúcio Flávio, a SUDAM, em dez anos,

aprovou 536 projetos na Amazônia, sendo 337 ~gropecuários,17S

industriais e 24 de serviços básicos, comprometendo nesses pro

jetos quase oito bilhõe~ de cruzeiros, tendo sido a agropecu~
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ria a mais beneficiada. Todos esses investimentos irão criar

70 mil empregos, sendo apenas 17 mil na agropecuária. As 93

fazendas aprovadas pela SUDAM no Pará, embora ocupem quatro mi

lhões de hectares, só gerarão 2.187 empregos, ou sej a , 27 em

pregos por fazenda, ou ainda, 0,0001 empregados por hectare

na região de Santana do Araguaia, onde estão as maiores fazen

das e, conclui

"Por privilegiar o uso intensivo do capital e não
a criação de empregos, a política de incentivos
fiscais tem agravado os problemas de desemprego ,
que já eram crônicos na Amazônia quando a SUDAM
foi criada e hoj e são mais graves" .(p. 212)

Ainda quanto à questão do privilegiamento da ativi

dade de pecuária, ele diz que o Superintendente da SUDAM,Hugo

de Almeida, acabou por reconhecer que os projetos -agropecu~

rios "sãounidosprincipaiscaUsadores"dos conflitos pela pos-

se de terras, conflitos que porsuS veztênigerado muitos pro-

blemas sociais. Mas a nova orientação, advertiu logo Hugo de

Almeida. 'não implica em condenação da atividade pecuária,mas

apenas em dar maior ênfase às outras atividades'." (p.57)

Pelo que foi aqui constatado, houve uma mudança ra

dical na política de ocupação da Amazônia.

Em nome da eficiência gerencial e racionalidade em

presarial, o aparente cunho social que tinha a política de co

Ionização esvaziou-se ao longo do tempo.

Os Projetos de Assentamento Dirigido, agora sem ne

nhum tipo de amparo por parte do INCRA, conforme anteriormen-

te previsto para os PIC's, parecem destinados a agravar o qua
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dro de conflito social qUe se estabeleceu na Amazônia. Os
PAD's, cuja implantação está sendo feita nos pólos e áreas de

influência do POLAMAZONIA, parecem estar destinados a forne -

cer mão-de-obra para os Projetos Integrados Agroindustriais ,

os quais estão sendo efetivados pela participação da iniciati

va privada e com apoio do Governo, pela concessão de incenti

vos.

Estes complexos agroindustriais estão representando

um agravamento das tensões sociais na Amazônia, na medida em

que, no seu processo de expansão, acabam abarcando areas ocu-

padas por posseiros e pelos próprios colonos. Por outro lado,

utilizando tecnologia poupadora de mão-de-obra, estas. empre

sas acabam por não absorver a mão-de-obra disponível na área;

mão-de-obra essa abundante em decorrência do seu processo de

crescimento e expansao.

Tal quadro parece indicar que, o mesmo tipo de in-

tervençãoque o Governo Médici tentou fazer no Nordeste para

aliviar as tensões sociais ali existentes, irá exigir do Pre

sidente Figueiredo, a médio prazo, alguma medida para ameni-

zar a questão agrária existente na Amazônia.
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...CAPITULO IV
CONSIDERAÇOES FINAIS

Conforme foi visto, a Reforma Agrária e a melhoria

de condições de vida e trabalho reivindicadas há mais de duas

décadas pelos trabalhadores rurais, não tiveram ressonância

nos Governos Militares, instalados no poder desde 1964.

o Estatuto.da Terra, "preconizado como a solução p~

ra tirar da miséria e da marginalização" a população rural de

nosso país, na realidade não passou de uma fraude, pois nave!

dade veio beneficiar a grande propriedade, além de perpetuar

e agravar, a partir da política agrícola implementada desde

então, a concentração da estrutura agrária brasileira. Em de

corrência, houve um agravamento" das relações de produção no

campo, que acabaram por refletir no meio urbano, através da

marginalização da maioria das massas urbanas.

A possibilidade de se formar uma classe média rural

parece cada vez mais remota de viabilizar-se. Na realidade,h~

jeconstatamos no meio rural uma reprodução da forma com que

se processa a acumulação do capital no meio urbano, em nosso

país; mas de uma forma mais brutal. A própria dinâmica do pr~

cesso de acumulação acaba por incorporar a Agricultura, tor

nando-a dependente e condicionante do desenvolvimento indus -

trial e urbano, agravando as relações de produção e deterio-

rando as condições de vida do trabalhador rural.
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Pode ser constatado que a política autoritária do

Governo tem se voltado para a defesa dos interesses das gra~

des empresas. E isto pode ser comprovado pela opção "democrá

tica" que optou na implementação do Estatuto da Terra.- Opção

essa que se traduziu na desapropriação de minifúndios na Re-

gião Sul do país e deslocamento de seus proprietários para as

"frentes pioneiras" representadas pela Região Norte. Opção

essa que se traduziu no deslocamento de parte do excedente p~

pulacional do Nordeste para a ocupação da Amazônia. Opç ão "d~

mocrática" que significou em manter a grande propriedade e as

segurar sua expansao, deslocando populações de áreas onde a

eclosão dos conflitos sociais era iminente. Foi esse o senti

do do binômio "Reforma Agrária e Colonização" no Brasil.

A Reforma Agrária significou manutenção de grandes

propriedades no Nordeste e a gradual extinção do

na Re gião Sul.

minifúndio

A Colonização, por sua vez, significou o deslocame~

to de massas rurais para evitar a eclosão de conflitos sociai~

Significou a abertura de novas áreas de expansão para o capi

tal na Amazônia.

Analisando o sentido e o processo da colonização da

Amazônia, verifica-se que nunca chegou a resultar em solução

para o problema do trabalhador rural.

As migrações espontâneas que, segundo Octavio lanni

(1979), poderiam resultar em uma verdadeira reforma agrária ~

cabaram sendo expulsas, como ainda continuam sendo, pela pen~

tração do capital naquela região, gerando tensões e conflitos
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pela luta do uso e posse da terra.

A colonização oficial, por sua vez, acabou por fra
cassar devido à própria ineficiência e inoperância do_Governo,
deixando seus colonos, em péssimas condições de sobrevivência.

Por outro lado, ao incentivar a implantação de gran
des empresas na região, ou seja, quando o Governo decidiu in
centivar a entrada do capital na área em questão, acabou por
gerar novos focos de tensão. "IniciaTa~-se situações ~e confli
to entre o pequeno e o grande proprietário. A empresa, em seu
processo de expansão, tenta incorporar as pequenas proprieda-
des nucleadas ao seu redor, tanto colonos como posseiros. Na
realidade, ao se instalarem,essas empresas já encontram condi
ções propícias para acelerar a acumulação de capital"-- áreas
já desmatadas e mão-de~obra abundante.

As estratégias adotadas em "favor" do"homem nordes-
tino, na realidade traduziram-se em uma política de crescime~
to econômico que, em essência, significa maior acumulação de
capital e conseqUente centralização das grandes empresas.

Com a entrada dessas empresas na Amazônia, .para os
pequenos proprietários e posseiros ficam as seguintes alterna

tivas:

1. Expulsão da terra, acabando,assim, por incorporarem-se ao
excedente populacional urbano e ocupando outras terras"li

vres", mais distantes;

2. Proletarizarem-~e, tornando-se força de trabalho para as
grandes empresas rur a í s;
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3. Permanecerem em suas terras, por um período indeterminado,

enquanto conseguirem resistir à violência dessas empresas

ria tentativa de usurpar-lhes a terra; e sobreviverem atr~

vés de um sobre-trabalho e subconsumo, na tentativ.a de co

mercializarem seus produtos, sendo aí subjugados pelos a-

travessadores.

Com a ênfase governamental nas grandes empresas, a

partir, principalmente, de 1975, temos que a taxa de cresci-

mento anual dos estabelecimentos com menos de 100 hectares ,no

período 1975/1980, é de 3,38%, enquanto que no qUinqUênio an

terior apresentava-se mais elevada: 5,91\. Por outro lado, a

área ocupada apresenta taxa negativa de crescimento (2,13%),

enquanto que no período anteririr, quando a infase era a colo-,
nização oficial (propriedades com áreas de 100 hectares) , o

crescimento verificado foi um dos maiores por grupos de áreas,

conforme TabelaV. As maiores taxas de crescimento de -area e

e~tabelecimentos no período de 1975/1980 verificam-se nos gru

pos com áreas maiores de 500 hectares. Resultados que refle-

tem a política implementada pelo governo.

o crescimento do rebanho bovino apresenta um cresci

mento elevado de 1975 a 1980, quando comparamos com o do Bra

silo Enquanto que a Região Norte apresentou uma taxa média de

crescimento anual de 13,14%, o Brasil teve uma taxa de 3,82%,

sendo que na Roridon ia este crescimento foi o mais elevado de

toda a região: 35,02%, conforme Tabela VI.

Estes dados demonstram a política de Geisel em pri

vilegiar as médias e grandes empresas na Região Norte e sua

concentração na atividade pecuária.
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A Tabela IV e Tabela VII indicam tendência ao desa

parecimento do posseiro. A taxa de crescimento médio anual,e!!

quanto noperrodo de 1970/1975 era de 8,41%, caiu para 0,79\

no pe riodo 1975/1980; a área ocupada, por conseguinte - também

teve redução drástica, de 11,72% para 4,70%.

Portanto, pode, ser inferido que:

1. ou o ocupanteproletarizou-se;

2. ou emigrou para outras áreas.

Contudo, este processo é precedido por conflitos.vá

rios sao os casos que aparecem nos jornais noticiando essas

questões.

1. Segundo o depoimento dos posseiros da Prelazia de Marabá,

mostra uma dessas questões sobre disputa da terra
. d . -. (86)posselros e gran es proprletarlos :

entre

"A rodovià PA-70, que liga a cidade paraense de Marabá a

Belém-Brasrlia, foi a área que nós - baianos, mineiros,c~

pixabas e nordestinos ~ escolhemos para nosso novo lar e

futuro patrimônio para nossos filhos.

A partir de 1965, quando a PA-70 era ainda urna rudimentar

estrada de serviços, aqui chegamos e nos estabelecemos des

de o km 40 até o km 92 onde, em plena selva virgem nós o

dedicamos ã agricultura. Deixando de lado todos nossos lu

gares de origem, atendemos ao apelo do governo e viemos

desbravar essa terra, como desbravamos, e a fizemos prod~

(86) ReTa"tÓrio"dáPreTáziáde Márabá , "Relatório do Problema
dos Posselros no PÁ-70", abril/1975.



TABELA IV - EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÃRIA DA REGIÃO "NORTE "~ 1970/1980 POR "GRUPOS DE ÁREAS

1 9 7 O 1 9 7 5 1 9 8 O
GRUPOS DE ÁREA ~SrABELECLMENT0S ÁREA ~STABELECIMENTOE ÁREA ~STABELECIMENTOS ÁREA

(ha) N9 % ha % N9 %. ha % N9 % ha %

1. Menos de 214.212 83,69 " 3.878.823 16,73 285.479 84,70 8.113.108 22,60 337.167 82,64 7.284.965 17,12
100 , . , . ,

" "

2. 100 a nenos 37.526 14,66 6.942.280 29,95 46.409 13,77 7.030.407 19,58 61.981 15,19 9.540.418 22,42
de 500

3. 500 a Irenos 2.776 " 1,09 2.437.646 10,51 3.578 1,06 3.355.205 9,34 6.210 1,52 5.296.392 12,45de 2.000

4. Mais de 2.000 1.438 0,56 9.923.398 42,81 1.601 0,47 17 .407 .030 48,48 2.640 0,65 20.424.251 48,01
" " " " "

TOTAL 255.952 100 23.182.147 100 337.067 100 35.905.750 100 407.998 100 42.546.026 100
i

" Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 1970 e 1975 e Sinopse Preliminar 1980.



TABELA V - TAXA M~DIA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NOMERO DE ESTABELECIMENTOS E
DA ÁREA OCUPADA REGIÃO NORTE

19.7.0/.1.97.5... 19.75/1980
GRUPOS DE ÁREA

(ha).
ESTABELECIMENTOS ~REA ESTABELECIMENTOS ÁREA

(%) (%) (%) (%)
,

L Menos de 100 5t91 15t90 3t38 (2,13)

2. 100 a menos de 500 4,34 0,25 5,96 6t30

3. 500 a menos de 2.000 5,21 6,60 11,66 9,56

4. Mais de 2.000 2,17 11,90 10,52 3,25

..

•....
N
N.

FONfE: IBGE:Censo Agropecuário 1970 e 1975 e Sinopse Preliminar 1980.



TABELA VI - NOMERO DE BOVINOS E TAXA MeDIA DE CRESCIMENTO ANUAL

ESTADO/TERRITORIO 1975 1980 TAXA MeDIA - 1975/1980
(N9) (N9) (%)

Acre 120.143 291.991 19,44

Amazonas 203.437 350.371 11,49

Pará 1.441.851 2.698.108 13,35

Rondônia 55.392 248.558 35,02

Roraima 246.126 313.309 4,95

Amapá 62.660 46.069 ( 5,97)

REGIÃO NORTE 2.129.609 3.948.406 13,14

. . . , . " "

Fonte: IBGE - Censo"Agropetuário 1970 e 1975 e Sinopse Preliminar 1980.

.
~
N
tN



TABELA VII - TAXA MEiDIA .DE CRESCIMENTO ANUAL DE OCUPANTES

... 1970/1975 .. .l97S/1980

ESTABELECIMENTOS .ÁREA ESTABELECIMENTOS ÁREA
.(%.) (%) (%) (%)

R E G I Ã O .,.

N O R T E 8,41 11,72 0,79 4,70

. ' ... . .

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 1970 e 1975 e
Sinopse Preliminar 1980.
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zir cada vez mais alimento para o país.

Nesse tempo, a propaganda dizia que o governo estava seno

tindo o sofrimento do povo brasileiro nos lugares onde as

terras estavam sendo usadas sobretudo para criação de g~

do, em detrimento da lavoura. Que era preciso produzir ce

reais em escalas sempre crescentes para alimentar cada

vez mais brasileiros. E nós viemos e produzimos. Não que-

remos outra coisa senão trabalhar -- não unicamente para

a sobrevivência diária, mas trabalhar para formar um pa-

trimônio, uma independência econômica, para termos alguma

coisa nossa algum dia, surgida do esforço de cada um de
.Anos.

Mas, depois de tanto esforço para domar a terra bruta,eis

que começaram a aparecer 'proprietários' de nossos servi

ços,-de nossas casas, nossos pedaços de chão. I~so nao
.A

e

justo. Muitos de nós foram expulsos, coagidos, humilhados.

Muitos perderam tudo o que possuíam. Nesta luta, desde o

começo temos sido os perdedores. ~ contra isso que nos le

vantamos i espera de justiça, clamamos is autoridades: SE

NHORES, sO QUEREMOS O QUE ~ NOSSO~ QUEREMOS O DIREITO DE-

TRABALHAR E VIVER CONDIGNAMENTE NA TERRA QUE TRATAMOS COM

O SUOR DE NOSSO ROSTO!"

2. "Na semana passada o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

daquela cidade (Conceição do Araguaia) enviou um relató-

rio (minucioso) não .só ao INCRA mas também ao SNI e i Pre

sidência da República, afirmando que o clima da cidade
.A

e

o de um faroeste: além da força armada dos jagunços a se.!:.

viço dos grileiros, os pequenos nao tendo a quem recorrer

estão seguindo o mesmo itinerário.
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Segundo o Sindicato, há na cidade um juiz e um promotor

público mas como moram em Belém, a 1.200 km, não passam

em Conceição mais que 25 dias por ano. Nessas ocasiões

são trazidos pelos latifundiários, hospedam-se em suas fa

zendas e resolvem os litígios de maneira peculiar, isto é,

de acordo com os interesses dos hospedeiros. Como a ca-

deia pública não tem condições de alimentar os presos, os

pistoleiros andam livremente pelas ruas e os homicídios

tornam-se rotina. Os cadáveres saoenterrados mesmo sem

registro de morte: o cemiterio local não tem nem sequer

administrador. Hoje qualquer problema se resolve na bala

porque matar virou prova de poder, diz o Sindicatotl.(87)

3. tiNos últimos anos, com a abertura das estradas da Região

Amazônica, inclus ive integrando o Oceano Pacífico ao At Làn

tico, aparece em cena, no Acre, um novo personagem: tiOs

paulistas", como são conhecidos os empresários, especula-

dores da teria, mineir6s, gaúchos, paranaenses, e paulis-

tas mesmo, que ali se instalam afirmando levar progresso

ao Acre: o boi.

Desse "progresso" resulta que hoje, "cerca de 2/3 do Acre

(aproximadamente 15 mil km2) já estão em poder de grupos

do Stil, que atraídos pelas vantagens oferecidas numa cam-

panha publicitária desencadeada pelo Governo do Estado,

compraram extensos seringuais para implantação de proje-

tos agropecuários.,,(88)

(87) Opinião, 31/01/75

(88) Jornal do Brasil, 24/06/74
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4. "A primeira providência dos compradores dos seringuais foi
a retirada dos posseiros, das terras onde sempre viveram.
Espalhados nos imensos seringais -- em média um seringal
de 100 mil hectares tem cerca de 250 famílias -- os serin
gueiros construíram suas casas e roçaram pequenas lavou-
ras de subsistência. A esse conjunto casa-lavoura eles
denominavam 'colocação'. Alguns seringueiros aceitaram in
denização, embora irrisória, das suas 'colocações', e dei

~
xaram a terra pacificamente; a indenização varia-de 5 a
10 mil cruzeiros; essa quantia, em duas semanas, geralme~
te é consumida em compras na cidade. A grande maioria, p~
-rem, se recusa a abandonar o lugar onde nasceram e vive-

ram seus pais. Os 'novos donos' da terra passaram, então
a :usar.proc essosvví.oLent.os..pa ra expuls à-e.l o.s, com a...ajuda
de pistoleiros empregados como capatazes,. que começaram a
promover espancamentos e queima das 'colocações'.

Agrava a situação a ausência absoluta de sindicatos ou
órgãos de classe que defendam os interesses dos oprimidos
(posseiros, trabalhadores rurais, seringueiros, peões).
Correlato a essa insegurança absoluta das famílias' sem ter
ra (...) está o problema de autoridades e orgaos compete~
tes que são inoperantes ou Lne f i ci.entes , fazendo sempre o
jogo dos grandes proprietários.,,(89)

(89) Orientação da Igreja do Acre e Purus sobre "O Problema
das Terras". Xapuri, 21/06/71.
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Os Pólos de Desenvolvimento tornaram-se Pólos de Tensão:

"1. Xingu-Araguaia (agropecuária)
Nordeste de Mato Grosso
Sul do Pará

1. Sobretudo nas BRs 242, 158 e
080, São Félix, Conceição do
Araguaia

2. Carajâs (agromineral.)
Sul do Para

2. Região Marabá

3. Araguaia-Tocantins (agropecuária)
Pontal de Goiás
Sul do Pará

3. Vales dos Araguaias e Tocan-
tins

4. Pré-.Am:l.zôniaMaranhense
(agropecuária)

4. Vales dos Rios Mirim e Pinda
ré-Mirim nas BRs Belém-Brasl-
lia, Belém-São Luis, Santa
Luzia-Açailândia

5. Rondônia (agromineral) 5. Em torno das estradas Porto
Velho-Cuiabá, Porto Velho-Ma
naus BR 421 (cassiterita) se
guindo rios da Bacia do Ma--
deira: Guaporé, Merroré, Jipa
nã, .Ianaíi e Candeias -

6. Acre (agropecuária) 6. Emtorno das estradas Rio
Branco-Cruzeiro do Sul
se guindo yarte dos vale~, dos
Rios Purus, Acre e Jurua.

7. .Iuruena (agropecuária)
Norte de Mato Grosso

7. Jurema-Aripuanã
BRs 242, 174, 165

8. Aripuanã (agropecuária e
agromineral)

8. Vales de: Arinos, .Iuruerra
Teles e Aripuanã

9. Tapajós (agropecuária)
Centro do Pará

9. Emtorno da 'Pransarrazorri.ca ,
Emtorno ã Cuiabá-Santarém -
Entre Itaituba e Santarém

10. Juruá-SoliTIÕes (agropecuária) 10. Estado do-Arrazonas em geral,
sobretudo:

em torno a Manaus
em áreas prioritárias de
Ref'orrra Agrária"

Fonte: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Comissão Episcopal de Pastoral. Pastoral da Terra - 2: Posses e
Conflitos. são Paulo, Ed. Paulinas, 1976 (Estudos da CNBB,13)
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Nio resta d6vida que com o aumento da presença das

grandes empresas na regiio, as posses tornam-se objeto de con

flito, tornando-se problema de fundamental importância e que

tende a ampliar-se com o desenvolvimento do capitalismo na A-

mazônia.

Destarte, a açao governamental ao invés de reduzir

as tensões sociais no Nordeste, conseguiu, isto sim, ampliá-

las para a regiio Amazônica.

Tal fato, levou o Presidente da Rep6blica, Joio Fi

gueiredo, a assinar o Decreto n9 87.457, de 16 de agosto de

1982, instituindo o Programa Nacional de política Fundiária e

para sua elaboraçio e coordenaçio criou o cargo de Ministro

de Estado Extraordinário para Assuntos Fundiários, que poderá

se valer da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacio-

nal, quando necessário.

Por outro lado, percebe-se ao analisar o Decreto

n9 87.700, de 12 de outubro de 1982, que regulamenta o Progr~

ma Nacional de política Fundiária, a preocupação primeira com

a regularizaçio fundiária.

Sem d6vida, a questio dé ordem,para o setor, a pa~

tir de 1983, sera a pos~~e uso da terra, vista como questão

de segurança interna nacional.
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