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AVALIAÇAO DE UMA POLITICA FUNOIARIA PARA O MEIO
RURAL: O CASO DO PORI - MG-II
Fátima Carvalho del Giúdice
1.

Este trabalho
mãtica

sócio-econômica

senvolvimento
planejamento

brasileiro

e a intervenção

a pequena produção

e que, simultaneamente,
o alcance dos

e'; a partir da i , avaliar

e integrã-la

nos principais

processos

trata-se

de aprofundar

do·mode

o conhecimento

a proposta

ques tâo

feitos e limites dessa política
implementar,

Estadual de Promoção de Pequenos

no que diz respeito

terra e suas conseq~ências

fundiãria

í

que o Esta-

centrada

na sufici~ncia

de concentração

de pequenos

rurais, aspecto que estã na base dos debates mais recentes
problema

fundiãrio

Exi stem trabalhos
gote a problemática
cidade produtiva
ponibilidade

brasileiro

mostrando

prosobre

permanece

da terra, embora não es
na base de Jua incapa-

e limita a posse dos demais recursos de produção.

de terra nas pequenas

da

e estadual.

que a escassez

da pequena produção,

os e-

a questão da terra.

uma discussão

para as-ãreas

Produt~

~ verificar

diante de outras alternativas

De início, ~ importante

sobre

de requl ar zaçào de terras como um ins-

res Rurais de Minas Gerais - MG-II. O ponto fundamental

/

Programas

•

trumento de política do Programa

o complexo

o

(PDRI's) na sua propost(). bãsica de IIm~

dos aspectos dessa prob lemàt i ca que diz respeito ã

dutores

analisam

ll

atual
Mais especificamente,

do poderia

a proble-

si+ rendo-a no contexto do de-

do Estado abordando

Rural Integrado

10 de desenvolvimento
um

na linha dos que tentam discutir

da pequena produção,

capitalista

de Desenvolvimento
~ernizar

situa-se

NOTAS INTRODUTORIAS

unidades

produtivas

não permite

A disgran-

des incrementos na área plantada, no volume de produção e, em conseqUêntia, nos níveis·de renda, objetivos da proposta de desenvolvimento
econômico e social das ãreas selecionadas
A partir dessas evidências
timação de Terras definido

~e efetiv~r

aumentos

questiona-se

como uma política

mas que não aborda em sua proposta
ra, embora guarde estreita

do MG-II (U.F.V., 1983) ..

a questão

a atuação do Projeto Leg~

de ação fundiãria
especifica

relação com essa problemática,

na produção

e renda agropecuãria.

no

do acesso ã
na

MG-II,
ter-

perspectiva

2

E

fundamental,

ainda, para um estudo que trata do problema da te~

ra ser precedido da compreensão
discutidos

na literatura

de alguns fenômenos

gerais, jã amplamente

sobre a questão agrãria e fund i àr i a no

disponlvel

Bras i1 .
Analises de dados censitãrios têm enfatizado o processo concentracionista da posse e uso da terra, agravada nas ~ltimas d~cadas, e destacado não s6 os s~rios prQblemas

econômicos

mo tamb~m as distorções

no quadro de distribuição

videnciam

profundas

e sociais que vem gerando, c~

não ser esta uma q~estão especffica

espaço geografico,

fundiãria.

de uma ou outra

muito menos uma conseqüência

E-

região

de um desenvolvimento

ou
neu-

tro e natural. E reconhecidamente um problema nacional que assumiu novos
contornos ao ser estimulada a modernização da agricultura, no momento em
que as pollticas

governamentais

rural ~ o que tem provocado

optaram por privilegiar

tanta desigualdades

do o quadro da distribuição

fundiaria

e contradições

territorial

pação dos trabalhadores
decr~scimo

o grande produtor~

assalariados

na produção de alimentos

e tensões sociais tornam-se
ou menor intensidade

slvel que nas areas estudadas
.com situações

maquinas

basicos,

de

manifestam-se

com

localidades

sendo

de for~a especifica

locais.
da estrutura

de acesso a glebas maiores,

conflitos

e mais agudas. Ainda que as-

Alguns estudos mostram que, para os pequenos
oportunidade

nesse

e insumos mo

intensificação

em diferentes

se ~eproduzam

reas, a 'evolução cohcentracionista

terras

e aumenta' a dos temporá-

essas ocorrências

e complexidade

relativa de

êxodo rural, inchação das cidades,

cada vez maiores

sumam um carater generalizado,

agrlcolas

enquanto diminui a partici-

permanentes

1984). Fenômenos-como

terras

da produção agrlcola

pela maior absorção de capital ,de

dernos, tende a beneficiar
rios (FIGUEIREDO,

de

escassez

para o pequeno produtor rural. A reorganiiação
perlodo, marcada

como agr,av~

na d~cada de 70, apesar da

do Pais, a concentração

â medida que se configura

vem-se acentuando,

empresa

nacional.

A partir dos anos 60 e, especialmente,
vasta extensão

a grande

produtores

fundiaria

maior
pos-

de acordo
dessas -a-

tem limitado

impossibilitando,

a

quase definit~

vamente, que aqueles com acesso parcial e precario â terra superem as at~
ais relações de trabalho

que os privam de uma

atividade

mais

(U.F.V., 1983). E, â medida que os Ia t i fiindio s modernizam-se,
novas empresas capitalistas

e que se criam instrumentos

lucrativ~
que aparecem

de apoio a produ-

· I
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tos de exportação
tend~ncia

ou de mercado

interno, mas de prioridaàe

comercial,

~ reduzir cada vez mais o espaço da pequena produção.

-se, assim, o processo de diferenciação
produtores

no sentido de sua proletarização

mais reduzidas

cias da insufici~ncia

produtivas

ponto fundamental

dos recursos de produção,

para os pequenos produtores

e questionar

pelo MG-II, sobretudo

na estrutura

produtiva

tua. 'Ja existem exper i enc i as

vez
em

de

as suas ações, espeiialmente

pretendidos"

(FIGUEIREOO,
TEORICAS

o processo de acumulação.
capitalista.

nem

por gerar resultados

opos-

1982).

na teoria do Estado

e para recuperar

e

estimular

pensar o Estado como agente pla-

pollticos, ·quando enfrenta

Trata-se

poHt~

E METOOOLOGICAS

para legitimar-se

nejador na busca de equilTbrios

questões de a-

não são consultados

fundamentam-se

Isso significa

a-

limi'tes

são tomadas num contexto

acabando

aqui desenvolvidas

e sua atua~ão

que

de polltica têm sido tratados

interessados

sua aplicação

2. REFERrNCIAS
As analises

terra,

de polltica fundiã

quando se trata de ~olucionar

onde os diretamente

tos aos .inicialmente

da

de poder vigente estabelecendo

cesso a terra". E, ainda, que "as medidás
têm meios de questionar

especialmente

de apoio ã agricultura de suo

proqr amas

a estrutura

a preservar

conseqa~n-

da pequena produção das areas em

de maneira

tas ã expansão

cada

quanto ã sua capacidade de provocar

que "os instrumentos

capitalista

de

se transformem

perceber as

o instrumento

sistência demonstrando

co autoritario

classe

rurais.

Neste estudo, constitui

ria implementado

dessa

Acelera-

com possibilidades

de que as pequenas unidades

pequenas empresas

mudanças

s6cio-econ6mica

a

de discutir

barreiras

o carater interventor

posdo

Estado e avaliar o alcance dessa intervenção sobre uma classe de produtores definida por relações sociais de produção especlficas, não propriame~
te capitalistas.

Em outras palavras,

eficacia do Estado ao utilizar
transformações

pretende-se

o instrumental

perceber a ~ficiência

de um PORI,

para

e

promover

na pequena produçãD.

Tais aspectos devem ser analisados

com a consciência

de que a in-

tervenção do Estado na economia tem um sentido muito mais amplo e ~ antes
de tudo um fenômeno estrutural ao capitalismo contemporâneo, quando "0 Es
tado de fato passa a inteferir

diretamente

em t1das as

esferas

econômi-

4

cas: na produção,

na repartição,

na utilização

dos bens, e na sua circul~

çao. Através dessas esferas o Estado busca coordenar
PEREIRA,

1982). A compreensão

econômico

estã associada

capitalista

a economia". (BRESSEI~

do Estado como parte integrante

ao objetivo de legitimação

mas com caracterlsticas

define como uma organização

polltica

contradit6~ias,

burocrãtica

do

sistema

do

sistema

na medida em

que

se

não-capitalista.

Ate por volta dos iil t imos anos da decada de 60, o carãter da inte~
venção do Estado mostrou-se
zado. Após esse perlodo,
nacional e "planejado"

t5pico, especlfico,

ele procurou

circunstanciado

e locali-

ser cada vez mais abrangente,geral.

(MULLER, 1982).

Nesse contexto,

foram surgindo as estrategias

rural integrado e especificamente

planejou-se

abordar a extensão da propriedade

e da exploração

de

desenvolvimento

o MG~II. em 1979, que,

sem

da terra, propõe condi-

çoes para a perman~ncia dos pequenos produtores em seus lugares de origem
pela oferta de uma serie de serviços capazes de melhorar as condições
de
vida da população

rural, o que não significa

que a pequena produção cons-

titua um problema especlfico

para o Estado que a promove para

outras questões

especlficos

e interesses

A partir dessas reflexões
pesquisa, mantendo

os objetivos

Realizou-se

res rurais beneficiados

mencionados

com uma amostra de pequenos

ra o desenvolvimento

da mesma forma

de pequenos produtores

prioritariamente

em cada região baseou-se

que titularam

nas e.37 no Vale do Rio Doce, prqporcional
por municlpio

e comunidade.

um maior n0mero de produtores

intencional

essas
pa-

do Programa.

na concentração

por

IIcotas

ll

ao universo de produtores
ainda,

o

A distribuição

dos

munlclpios

entrevistados,

por

ben~

criterio

com ãreas de ate 50 .ha, que constitui

no Quadro 1.

(KISH,

sendo 87 no Nordeste de Mi··

Observou-se,

dos, por região, e o n0mero de produtores
ãrea, são mostrados

para

terras pelo MG-II.

Lima amostra de -i24 produtores,

blico prioritãrio

altos

a seleção dessas duas regiões

Por meio do metodo de amostragem

ficiados

concentram

ate

desta pesquisa.

A seleção dos municlpios

"1965), compôs-se

produto--

do Estado, motivo por que as ações do Com

de Terras direc1onaram-se

ãreas. Isso justifica,

aspectos da

na introdução.

e Vale do_ Rio Doce, onde se

de terras devolutas

ponente Legitimação

os principais

com tltulos de terra desde o inlcib do MG-II

1983, nas regiões Nordeste
percentuais

da sociedade.

delinearam-se

uma investigação

solucionar

de

o p~-

selecionaestrato

de

...
5

A pesquisa abordou aspectos

relacionados

com a questão

dentre os quais podem ser citados a forma de apropriação
terra, o tamanho da propriedade,

a sufici~ncia

as relações de trabalho predominantes.

e exploração

dos recursos

Na perspectiva

fundiãria
da

produtivos

de perceber

e

mudan-

ças ocorridas na unidade de produção e os limites de ação do Projeto legi
timação de Terras para promover as mudanças propostas, foram questionados
aspectos

relacionados

ficuldades

ocorridas

ainda depoimentos

com a processo de titulação
e os beneflcios

dos de fontes secundarias.
clusões posslveis

trazidos ao produtor.

sobre a efetiva contribuição

com as reais expectativas

em si, as principais

discussão

Foram anotados

dessa pol i t i c a em confronto

criadas. As informações
A

di

complementam-se

dos principias

resultados

com dae as con

constam dos itens seguintes.

QUADRO 1 - NGmero de Produtores Entrevistados, por Categoria, nas Regiões
Nordeste de Minas e Vale do Rio Docf ..Minas Gerais, 1984.
Região
Extensão da
Area Ocupada
(ha)

Nor~est~/de
Mlnas-

O a 10
10 a 25

28
20

13
13

41
33

25 a 50

21

6

27

Mais de 50

15

5

20

87*

37

Total

TOT/\L

Vale dOb~io
Doce-

124*

ai NGmero de Municlpios:

b/
~

7; NGmero de Comunidades: 27.
NGmero de MunicTpios: 4; NGmero de Comunidades: 12.
Inclui tr~s pr6dutores que não ~eclararam a area da propriedade.
3. A QUESTAO FUNDIARIA

3.1.

EM MINAS GERAIS

~ Dinâmica da Posse e Uso da Terra em Minas Gerais e nas Regiões Nor
deste

e

Va'le do Rio Doce e Suas Principais

Conseq1.l~ncias para a Peque

na Produção.
A analise do quadro da realidade
racteristica

marcante

da apropria;ão

fundiaria

mineira

retrata a

da posse e uso da terra

no

ca-

Brasil:

-.
6

de um 1ado, a reconsti tui ção de gnndes
a decad~ncia

das pequenas unidades familiares.

O recenseamento

agropecuãrio

nas Gerais, em termos relativos,
constituem

áreas de propri edades e) de outro,

de 1980 revelou que, no Estado de Mi

as pequenas propriedades

81,5% do total de estab~~cimentos

(at~

100

do Estado e det~m 21,4% - da

ârea , enquanto as propri edades com ma is de 1.000 ha , que correspondem
pequeno percentual de 1,14%, controlam

concentrada.

"ao

uma area de 31,6%.

As regiões Nordeste e Vale do Rio Doce reproduzem
fundiaria caracterizada

ha)

pelas mesmas disparidades

e at~

uma
mais

estrutura
fortemente

O mesmo censo mostra que, no Nordeste de Minas, 86,7% dos e~

tabelecimentos

t~m at~ 100 ha e ocupam 24,7% da area total, existindo, por

outro lado, o lnfimo percentual
ha, incorporando

de 0,8% de propriedades

com mais .de 1.000

quase 31,0% da area da região. De forma

Vale do Rio Doce, 81,1% dos estabelecimentos

sao

semelhante,

pequenas

no

propri~dades

(at~ 100 ha) e det~m apenas 23,7% da area, e, no outro extremo,
apenas
0,77% dos estabelecimentos t~m mais de 1.000 ha e controlam 21,2% da area
. . 111
reglona
-- .
.-

Esse perfil fundiario;

embora tenha suas particularidades,

não re

trata uma situação espec If i ca , mas reflete o quadro geral da estrutura
diãria brasileira:

de um lado, um grande nGmero de pequenas

que exploram uma reduzida extensão territorial
mero de grandes explorações

propriedades

e, de outro, um pequeno nu

que absorvem enormes extensões de terras.

A analise comparativa
a dinâmica da concentração

de alguns indicadores

fundiaria

dados dos Censos Agropecuarios

mostra como tem

de 1970, 75 e 80 indicam que a

participa-

de cada estrato no total tem

oscilado de um perlodo para outro, ora com pequenos acr~scimos,
pouco significativos.

O que caracteriza,

ora

a ocupação cada vez maior pelas grandes propriedades:
1975,21,8%

com

no entanto, o agrava

mento da concentração fundiaria ~ a continua redução da participação
ãrea das pequenas propriedades na area total do Estado, em contraste
com at~ 100 ha que detinham,

sido

em Minas Gerais nos Gltimos anos. Os

ção percentual do nGmero de estabelecimentos
decr~scimos

fu~

da
com

os estabelecimentos

em 1970, 23,2% da area passaram a ocupar, em

e, em 1980, 21,4%. Em contrapartida,

os estabelecimentos

com

1/ Neste estudo, estão sendo considerados os dados referentes às m"icrorregiões do Nordeste de Minas e Vale do Rio Doce que incluem os municlpios selecionados para a pesquisa de campo.
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mais de 1.000 ha tiveram a seguinte evolução: de uma participação de 28,0%
naarea

total, em 1970, passaram a 29,2%, em 1975, e 31,6%, em 1980.
Situação semelhante,

da, ao se analisarem

mas com algumas especificidades,

os dados referentes

~

observa-

às duas regiões estudadas.

1e do Rio Doce, o tamanho m~dio dos estabelecimentos

No Va

com ãrea superior

1.000 ha passou de 2.443,5 ha, em 1970, para 2.454,3 ha, em 1980, o
embora ã primeira vista não represente
-

grande alteração,

contrasta

a

que,
com

a

.

significativa

redução da ãrea m~dia das propriedades

com at~ 100 ha,

que

decresceu de 30,8 para 26,4 ha de 1970 para 1980.
Assim tamb~m tem evoluldo a distribuição
gião Nordeste,
se verifica,

ainda que com caracterlsticasum

pouco diferenciadas.O

nesta região, ~ que as grandes propriedades

ha) apresentaram
decréscimos

da posse da terra na re-

acr~scimos

observados

tando com os resultados

mais acentuadas

(mais de

em suas areas m~dias

que
1.000

que

os

nas ãreas medias das pequenas propriedades,confra~
apresentados

para o Va1~ do Rio Doce._ De

1980, o tamanho m~dio dos estabelecimentos

1970

a

de ãrea superior a 1.000 ha au

mentou mais de 1.000 ha, passando de 1.829,5 ha para 2.857,7 ha.Nesse me~
mo perTodo, a ãrea m~dia das propriedades
ha para.21,3

de 22,9

ha.

O que vem condicionando
fundiãrio

de at~ 100 ha decresceu

esse processo de concentração

sao as formas de exploração

predominantes

ao longo do tempo. Não existem dif~renças
to a caracterlsticas,
mais dinâmicos

tomrr formação

da economia

nessas

significativas

hist6rica·e

vincu1ação

do
duas

regime
regiões

entre elas quancom os setores

(F.J.P., 1980).

A atividade pecuária surgiu, nessas regloes, como a primeira e
. principal exploração produtiva de carãter eminentemente mercantil,
dados
os baixos custos de produção, manutenção
tra-regional,

t6s fundiã~ios.

consolidando-se

e transporte

ao longo dos anos em grandes estabelecimen-

Isto se deu concomitantemente

pequenas propriedades
1984). Posteriormente,

para o comercio ex-

com a formação de numerosas

que se dedicavam a atividades de subsist?ncia(FAPESP,
vão-se concretizar

mudanças

nas relações sõcio-ecQ

.nôm;cas das regiões do Va1e do Rio Doce e Nordeste como
implementação

conseqüência

da

de grandes projetos de refloresto,qento, assim como de gran-

des plantios de cqfe, desenvolvidos às custas de maciços incentivos do Es
tado, acentuando, sobremaneira, a tendência jã observada da concentração
fund i àr t a .
Desse movimento

no· quadro da distribuição

de terras,

destacam-se

8

algumas ocorrências

importantes.

área parcial ou totalmente
ção agricola,

de agroind~strias.

das pequenas propriedades

sistência, o que vem reduzindo,
na produção de alimentos,

com

voltada. para o comercio exter

Por outro
voltadas

lado,

verifica-se

para a exploração

gradativamente,

sua participação

de acordo com dados do ultimo

ãrio. Tendo seu tamanho reduzido,

muitas

e, outras que se dedicam ã explor~

inexplorada

com produção quase totalmente

no e/ou abastecimento
fragmentação

Surgem imensas propriedades,

essas pequenas

a

de subrelativa

censo

agropecu-

propriedades

defrontam

com os mais variados entraves ã sua capitalização e enfrentam uma profunda desorqan i zação de sua estrutura interna caracteri zada pelo trabalho f~
miliar. E uma questão de sobrevivência o continuo deslocamento
da
de trabalho para tipos de relações como a parceria, o arrendamento,
salariamento

temporãrio

numa mesma localidade

ou em outras regi6es,

minando com o êxodo rural e o assalariamento
minam a decadência
migrações

da e~ploração

temporãrias

assalariamento

força
o ascul-

urbano, situações que deter-

agricola nas pequenas

de pequenos produtores

propriedades.

As

d. Nordeste de Minas para

o

nas lavouras de cafe e cana de são Paulo sao exemplos evi-

dentes.
·A instalação do complexo reflorestador
do profundas

transformações

de forma distinta:
ras ãs companhias

na pequena

produção, as quais se

ou os pequenos produtores
reflorestadoras

nessas regloes tem provoc~
manifestam

que acabam por vender suas te~

migram para as cidades, buscando assala

riar-se junto a essas mesmas companhias, ou outros migram para as regi6es
onde se localizam as reflorestadoras, iludidos pela possibilidade de obtenção de maiores salãrios e melhores
sos, a resultante

das transformações

gratório campo-cidade

condiç6es

de vida. Em ambos os

ca-

se dã na forma de um maior fluxo mi-

(F.J.P., 1980).

E~ Gltima anãlise, o que essas situaç6es

refletem e a continua de

cadência da pequena produção dessas areas. A escassez de terras que condi
ciona o acesso ~ outros recursos produtivos
pequena produção e reduzindo
.As informações
çam essa~ tend~ncias

sua participação

vem limitando a reprodução

da

na economia de mercado .

obtidas junto aos produtores

entrevist~dos

e permitem perceber, concretamente,

refor-

aspectos da pro-

blematica da pequena produção das areas investigadas, especialmente quanto
ã questão da insuficiência dos recursos produtivos e suas principais conseqDências.

".
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·3.2. ASpectos da Questão Fundiãria

entre os Pequenos Produtores

do MG-II

Parece 16gico que a pequena produção não se defina Gnica e exclupela área possu ida , nem seja o tamanho da terra o principal

sivamente
dicionante

de sua escassez.

disponlvel

e seu grau de utilização

guns resultados

No emanto,

ã area

os dados referentes

pelos pequenos produtores

conmedia

mostram al-·

interessantes .

l\penas uma pequena parcela da area media pos suida - 18,0% - foi de

s

finida pelos entrevistados

como terranão-aproveitavel

ria, parcela que estaria correspondendo

~riedades

anualmente,
menores.

sendo esse percentual

De imediato,

agropecua-

a pedr_ Iras, cõrregos,

dadas, entre outras. Da area media aproveitavel,
exploradas

para a

areas inu~

80,0% foram considerados

ainda mais elevado nas

esses altos valores parecem

pro-

corresponder

ã noção comum de que nas pequenas unidades produtivas, onde as areas ~ de
cultivo são escassas,
ca. Na realidade,

a utilização

o con2eito

mado de uma forma rigorosa.
areas de pastagens

de area explorada
Observa-se,

e, portanto,

e uma

total da terra

a ocorrência

estão sendo abroveitadas,
ção agrTcola.

mente .exploradas com culturas
inferiores

nao explorarem

alguma

forma,

para a prod~
real-

a proporções

bem

apresentados.

t~m as suas justificativas

toda a area agricultavel

para o fato

de

de suas unidades de produção:

"não tenho um animal para puxar o arado.

"a parte que

matas,

de que as areas

e pecuaria ficam reduzidas

produtores

so da mandioca

que, de

levam ã parcepção

aos lndices anteriormente

Os pequenos

acidentadas,

por

embora não total nem racionalmente

Essas. constatações

de

servindo apenas para manuten-

ção de um ou dois animais de tração. E, ainda, areas cobertas
areas muito umidas ou excessivamente

lõgl

neste caso não pode ser to

com freqUência,

exploradas,

conseqUência

E

tudo na força bruta

e

que agUenta a seca da região";

e

cerrado não e facil aproveitar

braçal. -E preferlvel

trabalhar

em terras

so com

melhores

o

trabalho

pelo

sistema

de parceria";
"não tenho recurso para preparar e adubar parte da area que consi
dera aproveitavel para a agricultura. Tambem nao
bra para judar. Os filhos trabalham fora";
"falta de condições
ãrea plantada

financeiras.

tenho

mão-de-o

Este ano vou ter que diminuir

por falta de recurso";

a

'.
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e

terreno

ruim, muito acidentado,

e o recurso não dá pra des-

matar e destacar mais áreas".
Embora à primeira vista esses depoimentos
~nica de escassez de recursos para trabalhar
correlacionados

com a questão fundiária

reflitam

uma

a terra estão

profundamente

em si. Mostram quea insuficiência

da terra vai al~m do tamanho limitado da propriedade.

Ou seja sua

sez não se define apenas pela área reduzida mas tambem pela
terra disponível.

A baixa fertilidade,

ruim e a ma localização
ponibilidade

são fenômenos

a topografia

essas areas exigiriam altos investimentos,

tivas como o trabalho
lariamento.
senvolvimento

qualidade

aCldentada,

o

produtores

economicamente

ria consegue viabilizar

a dis'numa si-

então a outras alterna-

no sistema de parceria em terras melhores

das forças produtivas

acesso

como ocorre em áreas espe-

recorrem

Dessa forma, tem-se determinada

ou o a~sa

a limitada capacidade

de

de-

da pequena produção. Apenas uma mino·,

lucros. Em geral, tem sido quase impossível

parte do trabalho excedente

da

produtivas

o que seria imposslvel

descapitalização,

cificas do MG-II. Os pequenos

escas-

que reduzem substancialmente

efetiva da terra. Para se tornarem

tuação de extrema e contínua

situação

reter

para promover o acesso a outras áreas e a ter

ras melhores.
Grande parte dos produtores
e a revela sem perspectivas
contínuo

para conseguir

a permanência

percebe

essa

de mudança embora venham mantendo

ampliar as ~reas

de suas propriedades

situação

um

esforço

e

garantir

da família na terra.

Não e raro conhecer
Minas), que conseguiu
riamento

entrevistados

temporario

situações

como a do Sr. Jovelino

(Nordeste de

comprar mais um pedaço de terra às custas do assala
e peri6dico

na atividade

agrícola e na construção

vil em são Paulo e no Parana. Outro exemplo e o do Sr. Edvaldo
de Minas), que trabalha como assalariado
"com a esperança

de juntar dinheiro

e por conta pr6pria

ci-

(Nordeste
no

garimpo

ou achar uma pedra de grande valor p~
ll

ra comprar mais terra e trabalhar por minha conta
Aquel es que perderam
parte de suas terras para as companhias reflorestadoras permanecem na expectativa de recuperã-las IIquando eles cor•

tarem os eucaliptos".
São situações
percebe sua inevitavel

que demonstram
dependência

a realidade
ãterra

ta pela sua posse ainda que em condições

do pequeno produtor

que

como recurso de produção e luabsolutamente

desfavoraveis.

-,
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Questionados

sobre a suficiência

tender ãs necessidades

de produção,

de sua unidade produtiva

os produtores

respondem

fase ã escassez da terra pelo seu tamanho reduzido,
ta de condições

de trabalhar

que, na sua essência,
ma fundi~rio
ra a obtenção

como o ponto de estrangulamento
de maiores

aumentos

O importante

ê

a falperceber

uma vez mais o pr'oble

maior, embora não Gnico, pa-

na.produção

das mais diversas

ora dando ên-

ora acentuando

os relatos deixam transparecer

tem sido complementada
poimentos

a terra disponlvel.

para a-

e na renda familiar

a

qual

formas, como revelam alguns

de-

que, ao mesmo tempo, falam do tamanho reduzido da terra:
terras e IIcondiçõesll para a gente plantar,a

IIse houvesse

seria grande. Continuo

plantando,

produção

mas levando em frente a ativida

de do garimpo":
muito. sã planto nela fei-

lia terra ê pequena e não tem. produzido

jão e na parcer i a planto milho, arroz e mand ioca";
lia ârea de cultura ê pequena,

trabalho

fora de pedreiro

e carpin-

teiro pta manter a famllia";

ê pouca e ruim. A alternati

lia terra não dã pra manter a famllia,

va tem sido o uso da terra de outros e o assalariamento
priedades

outros neg6cios
chaça 11 •

conseguem

Na ãrea pesquisada

falta. Tenho uma venda

de farinha,

propor alternativas

como o Sr. Vicente

Governo deveri.a dar credito
de suas condições

passaria

e faço intermediação

Alguns produtores
fundiãrio

pro-

maiores";

"se vivesse s6 da propriedade,

problema

nas

de vida e trabalho.

e

ca

para solucionar

o

(Vale do Rio Doce), que acha que

"0

para gente comprar
encontram-se

polvilho

e

terra".

alguns produtores
O Sr. Antônio

bem conscientes

(Vale do Rio Doce) sa

be que use a area fosse maior, com o mesmo tempo de trabalho,

produziria

mais e nao precisaria

e muito

sa

e recebe um sal~rio baixo". Da mesma forma, o Sr. Oscar(Vale

do

crificado

trabalhar

como assalariado,

Rio Doce)., com cinco filhos trabalhando
"queri a ter ma i s terra pai s não compensa
em parceria.
outros" .

com ele na roça, argumenta
trabalhar em terra arrendada

Não vou deixar meu povo trabalhar

Muitos entrevistados

consideram

pois a gente

fora pra dar dinheiro

a area de suas propriedades

que
nem
pros
sufi-

12
.ciente para os seus horizontes
ções de explora-la
baixa fertilidade
um investimento

de produtor rural, mas lhes faltam

racional e adequadamente.
natural ou de topografia

condi-

São terras jã "cansadas",
muito acidentada,

inicial para o qual os pequenos produtores

que

de

exigem

acham-se

inca-

pacitados de realizar.
A escassez de mão-de-obra
~ um fen6meno observado

não e citada com tanta freqOência,

em localidades

especlficas

como decorrência

mas
tanto

do ass alar iarnen to da. força de trabalho nas grandes propriedades ou nas co!:!!.
panhias reflorestadoras como das migrações.
Percebem-se,

nitidamente,

na pequena produção,
se destaca
rais.

r

as transformações

ocasionadas

a insuficiência

um fen6meno

estão

ocorrendo

por um complexo de fatores dentre os quais

da terra para mantê-los

rotineiro

para tipos de relações comoa

que

a contTnua
parceria,

trajet6ria

como .produtores
da força de

o arr-en ' unento , o

ru

trabalho

assalariamento

e o êxodo rural definitivo.
Partindo dessas~constatacões,

e posslvel perceber as

de se manter uma economia capitalista
ção nos moldes atuais e discutir
gias intervencionistas
nos produtores

condições

com a permanência

a importância

especlficas

de

estrate-

ã população de peque-

de acesso aos recursos que lhes são escassos.

Na formulação ..de alternativas,

o Estado apenas tangencia

ma, ao lançar mão de medidas de regularização
que constitui

da pequena produ-

da formulação

que proporcionem

implicações

apenas o reconhecimento

de terras,

formal de situações

o proble

açao

fundiaria

pl~eexistentes,

sem altera-las. O Projeto Legitimação de. Terras do MG-II caracteriza-se
como um desses instrumentos de intervenção governamental. A sua proposta,
as realizações que conseguiu alcançar,
estão sintetizados a seguir.
4. A AÇ~O FUNDIARIA

çâo

DE TERRAS

de Terras foi definido como um

bãsico ao processo de transformação
.di

limites

e Realizações

O Projeto Legitimação
agropecuãri~

efeitos e

ESTADUAL NO MG-II: O PROJETO

LEGITIMAÇ~O
4.1. Propostas

seus principais

estadual,

da

pequena

produção

com o objetivo de dar ao ocupante da terra a

de propr i e tàr o e habilitã-lo
í

s5cio-econ6mica

instrumento

legalmente

a participardos

con-

benefícios

'.
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.oferecidos

pelo poder publico.

A legalização

fundiãria,

ços de apoio ã produção,
eletrificação
-estrutura

portanto,

garantiria

o acesso aos servi-

tais como credito rural, recuperação

rural, dentre outros instrumentos

de vãrzeas,

que fazem parte da infra-

de apoio ã produção.

A partir desse objetivo,
maçao de 8.930 estabelecimentos

o projeto propôs, inicialmente,
de baixa renda com ãrea total

dente· a cerca de 178.600 ha. Considerando
Estado, definiu-se

a legit~
correspon-

o lndice de terras devolutas

do

sua atuação nas regiões Nordeste de Minas, Vale do Rio

Doce e Zona da Mata, com maior concentração

de ações no Nordeste de Minas.

O total de propriedades

correspondia a, aproximadamen-

a serem legalizadas

te, 34% do total ainda sem documentação
A expressiva
um desempenho

demanda

satisfatõrio

encontrada

nessas regiões.
nas ãreas beneficiadas

do projeto quanto ao cumprimento

facilitou

das metas ..'Em

dezembro de 1981. foram expedidos 61,1% do total de tltulos previstos para este ano e, em dezem6ro de 1982, a programação anual doi superada em
84%. Esses resultados

já representavam

a conclusão

de 50% das metas

vistas na programação

inicial para os cinco anos do Programa,

pre-

caracteri-

zando uma atuação alem das expectativas.
Em vista da antecipação

do cronograma

tência de uma demanda para a regularização
discutiu-se

a possibilidade

a limitada disponibilidade
vocou o adia~ento
nha-se mantendo

de ampliação

anualmente.

flsicaeda

superior

as

exis
metas,

da proposta original. No entanto,

dessa proposta e uma desativ?~ão

agravada

em 1983, pr~

das ações conforme vi-

A partir da i , o a te.id imento tornou-se
pre-definidos,

no numero de requerimentos

sim, em dezembro
das, aproximando

fundiãria

de recursos financeiros,

letivo de acordo com criterios
crescimo

de execução

mais s~

e, conseqaentemente,

colhidos e tltulos emitidos.

um de-

Ainda as-

de 1983, 83,1% das 8.930 propriedades haviam sido titula
da realização plena da programação inicial.

Posteriormente, concretizou-se a proposta de ampliação
de beneficiãrios e foram definidas estrategias complementares,
a atender ã perspectiva

do numero
com vistas

de ação integrada do Programa e aumentar

a efici-

~ncia do .serviço, dada a perman~ncia da limitada dotação de recursos.
A
nova proposta constitui em legitimar 7.872 propriedades com area correspondente a 157.480 ha, no perlodo 1984-87. Considerando
expedidos

ate dezembro

os 6.408

tltulos

de 1983, com area com 141.973 ha, seria beneficia-

~o ao 10nJo da implementação

do Programa um total geral de 14.280 propri~

14
dades, com area de 299.453 ha.
E fundamental, no entanto,
tada pelo MG-II, verificar
po, quais os problemas
cipais beneflcios

para avaliação

dessa polltica

como têm sido desenvolvidas

impleme~

suas ações no cam-

que permeiam o processo de titulação,quais

os pri~

gerados e qual o alcance de suas ações no que diz

res"'.

peito ao problema da terra como recurso produtivo.
4.2. A Avaliação

de Suas Ações~ Seus Efeitos e Limites

A forma como foram feitos os primeiros
rios potenciais,
motivã-losa

para informã-los

contatos com os beneficiã-

da presença do projeto no

requerer a medição de suas terras para

e o imediato interesse
10 5rgão executor

demonstraram

apenas uma reunião de orientação

com t~cnicos de 6rgãos centrais

cos influenciaram

decisivamente

fato de o processo de titulação

essa questão.

pe

Na maioria dos ~uniem

cada

Por um lado,

praticamente

Outro fator diz respeito ao. discurso

produzido

por outras fontes de informação.

comunidade

destaca-se

o

não envolver custos para

o

usado pelos tecnicos e re-

Os argumentos

que /Ias documentos
produtores

de que "são pos-

que possuem não têm

legal", que "quem não tem o tltulo não ~ dono",
grande impacto entre os pequenos

encontrada

e locais. Dois fatores bâs;-

produtor.

seiros de terra devolutas",

e

ti tul açào ,

posterior

a facilidade

no processo de geração de demanda.

clpios, realizou-se
beneficiada,

despertado

municlpio

entre

outros,

valor

causaram

que têm a terra como garantia

ünica de sobrevivência da famTlia, e temem qualquer ameaça de perdê-la.
De fato, estabilidade, segurança, garantia e tranqUilidade são ar
g~mentos

encontrados

nas respostas

dos produtores,

quando questionados

so

bre os motivos que os levaram a requerer o tltulo de suas propriedades.No
entanto,

e

importante

bora semelhantes,

podem significar

tos identificam-se
da propriedade,

obtidas,

e~

situações .. Alguns depoimen-

real e antiga com a posse jurldica

por uma conscientização

jã adquirida

pessoal de pressão sobre a terra ou por

semelhante

anteriorme~
conhecimento

vivida por outros. Por outro lado, algumas declar~

ções são simples repetições
niões.de motivação,

diferentes

com uma preocupação

motivada

te, por experiência
de situação

alertar para o fato de que as respostas

de argumentos

usados pelos tecnicos

ou seja, o grande interesse

tou um maior espaço de atuação,

não se vincula

nas

reu-

pelo projeto que represe~
,undamentalmente

dade de obtenção da posse de direito da terra para cultivã-la.

ã necessi
As justifi.

-..
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"por-que e mel hor

cativas sao apenas porque "o Governo mandou, vou medir",
andar na lei", "todos estão medindo,

E

falaram que era importante".
oportunidade,

não vou ficar para tras" ou

possTvel que se não tivesse surgido

muitos jamais teriam requerido

pria, já" que a regularização

"muitos
essa

o tltulo por iniciativa

da posse da terra não constitula

pró-

uma reivin-

dicação primeira desses produtores.
Em termos de operacionalização
des màiorps ocorreram
propriedades
constavam

no momento

da demarcação

sem nenhuma documentação

apenas valores estimados

sempre, muito subdivididas
sem a realização
nhecimento

das ações no campo, as
das divisas.

ou com documentação

irregular,

de herança, doação ou

de uma ação formal com medição rigorosa.

exato dos limi.tes flsicos de cada propriedade

cesso, embora sem maiores

provocando

situações

onde

de

partilha,

A falta de

co-

gerou freqUentes
'j nterrupção

do 'Pl"Q

conseqH~ncias.

A medição das areas de cada propriedade
definitiva

Em geral ,eram

das areas. Alem disso são terras,quase

por processos

confl itos com os confrontantes

dificulda-

das divisas foram, sem ~uvida,

e a demarcação

beneflcios

correta

manifestados

e

clara-

mente pelos produtores.
A partir dos depoimentos,

e

posslvel

tambem.resgatar

os pressupo~

tos teóricos relacionados com as caracterlsticas
da produção camponesa
quanto ã forma de apropriação da terra. Existem declarações que confirmam·
a premissa de que nao

e

fundamental

para esses produtores

legal da terra, desde que sua posse, mesmo precaria,
tanto, a posse jur id i ca surge como necessidade
dução capitalista,
rar mercadorias

a

propriedade

seja efetiva.

de legitimação

de forma que se tenha garantido

Entre-

para uma prQ

um recurso capaz de g~

ou valores de troca e não apenas meios de subsistência

co

mo na produção camponesa.
Sobre o registro do t~tulo) etapa que complementa
legitimação,

os resultados

que registraram
87,5%,

amplitude

são divergentes.

os tltulos recebidos,
de var iaçâo

cTfic~s nos municTpios

litado pelo próprio cartório,
cesslvel

ao produtor,

funcionou

los altos preços cobrados

de

de

produtores
8,7%

de

de situações

a

espe-

Em alguns deles, o processo foi faci-

ao estipular

de registro.

processo

oscilam

pela ocorrência

um preço relativamente

ou, ainda, por uma orientação

ente sobre a necessidade
inverso. O cart5rio

por munic~pio,

explicada

pesquisados.

Os percentuais

o

mais objetiva

Em outrosmun;c~pios,

como um obstãculo

mais ae efici

percebeu-se

o

ao registro do tTtulo pe-

e, em muitos casos, por impossi bil itar a ocorrên

",

~.

16
cia do processo.
Os produtores

que ainda nao tinham registrado

taram vãrias justificativas,
financeiras,
distância

sendo a mais freqUente

diante do alto custo do registro.

da comarca, a dificuldade

mento e a aus~ncia de necessidade

os titulos apresena falta de

condições

A falta de oportunidade,

de percepção

do significado

do

a

docu-

foram outros motivos da aus~ncia do re

gistro.
Para avaliação
dução, e importante
dos alcançados.

recorrer à sua proposta e confronta-la

A ess~ncia de seus objetivos

identifica

posse da terra com a criação de uma condição
produtores

à infra-estrutura

institucional

A partir de alguns indicadores,

com os result~

a regularização

e posslvel mostrar que, nesse ascorrespond~ncia

com a~ ex

entrevistados

buiram o acesso ao credito rural para produção e para eletrificação
respectivamente,

como conseqUência

porção igualmente

da legalização

baixa de produtores

da propriedade.

(6,5%) foi beneficiada

cia tecnica, a partir da obtenção do titulo de proprietãrio
rias situações

os produtores

dito rural, utilizando
beneflcios

participavam

documentos

da

de produção.

apenas 10,5% e 4,0% dos produtores

criadas:

pequena pro-

và

basica ao acesso dos pequenos

pecto, as ações do projeto ainda não alcançaram
pectativas

de apo i o

do projeto como instrumento

normalmente

anteriores.

conseqtlentes da regularização

atri
rural,

Uma pr~

com assistê~
legal. Em vã-

da polltica de cre-

Não foram apontados

outros

da terra, a não ser raras ocorr en

cias de aumento da. ãrea plantada e construção de benfeitorias.
A analise desses resultados permite uma consideração fundamental.
Afirma-se

a tend~ncia

de que o problema fundiario

tores do MG-II não se resume na condição
que a sua regularização

para os pequenos produ-

de ilegitimidade

não provocou uma integração

da terra, visto

generalizada

viços de apoio ã produção.

Embora, deva-se levar em consideração,

tro lado, que instrumentos

governamentais,

tecnica, comercialização,
como elementos

vas, não têm conseguido,
efetiva e sistemática
sas pol1ticas,
la permanência

da modernização

por motivos

dos pequenos

entre outros,

definidos

das pequenas unidades

não analisados
produtores.

mostram a impossibilidade
de obstaculos estruturais

por ou-

como credito rural ,assistência

pesquisa agropecuaria,

fundamentais

aos ser-

produti

aqui, uma participação

Avaliações

especificas

de~

de alcance de seus objetivos, p~
externos às suas propostas,
mas

ã pequena produção, e que se situam na forma insuficiente e pr~
ciria com que ela se apropria dos recursos p~odutivos (U.F:V., 1983).
inerentes
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Reforça-se

assim a consideração

timação de Terras e a percepção
incrementos
avaliados

significativos

do limite de suas ações para possibilitar

na produção,

a partir do reconhecimento

ma. A estrat~gia

de desenvolvimento
encontra

planejada

e executada

melhores

barreiras

pria~ dos recursos de produção,

e renda só podem ser

produtividade

do próprio limite de ação do Progra-

ta de servlços capJzes de proprocionar
os pequenos produtores

de que os efeitos do Projeto Legi

atrav~s da ofer

condições

de

vida

para

se

apr~

na forma com que eles

o que, em ~ltima anãltse, d~termina

seus

limites de ação.
5. CONCLUSOES

o

ponto central deste estudo foi investigar

da sufici~ncia
selecionadas

dos recursos

produtivos

e analisar

para a pequena produção

do MG-II com ~nfase na questão fundiãria,

areas

perspectiva'
fundiãria

im

pelo Governo estadual.

Diagnosticou-se

a €volução

terra que vem determinando
destinada

questão
de

com a

de avaliar os efeitos e limites da polTtica de regularização
plementada

a

concentracionista

da posse

o tamanho cada vez menor da parcela

ao pequeno produtor e forçando a reprodução

em condições

uso

da

produtiva

da pequena produção

cada vez mais debilitadas.

Al~m de condicionarem
pequena produção,

o desenvolviment_

essas distorções-reforçam

força de trabalho familiar
e a proletarização_

para relações

condições

do

~ o contlnuo

da pequena produção,

so a partir dele sera posslvel

isoladamente

mais recente e especlfica

zado as varias dimensões

da

o arrendamento
desl0
urba-

o que tem agravado
não define nem esg~

embora esteja em

propor alternativas

da

trânsito

e acelerado

de vida e trabalho,

o desemprego e a marginal idade social.
No entanto, o problema fundiãrio

A literatura

a tend~ncia

rurais para outras regiões e para os centros

nos em busca de melhores

ta a problemática

das forças produtivas

como a parceria,

O efeito mais marcante

camento de produtores

de encaminhar

e

suas

raizes,

e

de solução.

sobre o assunto tem enfati

dessa questão e indicado alguns rumos no sentido

propostas:

"Se algo pode ser respondido

de imediato

sobre estas

perguntas

de que não há solução simples nem direta, como alias, a pr6pria
tem demonstrado.

Em tese, a principal

dificuldade

~

hist6ria

reside n~ interpretação

'.

·'
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do que seja a sociedade

para a qual se requer que a propri edade exerça sua

função. Hã os que enfocam o problema do ponto de vista do produtor de bai
que a situação fund i àr i a deva ser atacada de modo que

xa renda e acreditam

promova esse grupo" (VE IGA, 1983).
"Se a questão da terra (estrutura
problemãtica

camponesa,

e difusão tecnolõgica

e posse atual) e determinante

como serã posslvel

resolver o problema da geração

a partir da própria economia camponesa,

blema· continua a ser colocado

entre parênteses,

vel jurldico,

fundiãria

consistirã

no estabelecimento,

mas real e histórico,

se esse pr~

como se não existisse?
-

reestruturação

de mecanismos

não somente em nT

e instrumento

de acesso
acordo

internalizar

ganhos por parte dos.camponesesdependem

tanto de sua própria

organizqção

e capacidade

previas" de que dispõem,que

de luta como das "dotações

no acesso aos meios de produção,

na condição de proprietãrio"
Os resultados

(GRAZIANO

deste trabalho

que a polltica de regularização

concretas

de

de

ser resumidas

as possibilidades

reforçam essas evidências

fundiãria

.ação de situações

terra,

de trabalho,

existentes ..Portanto,

e

mostram

do MG-II consiste numa ação lidos

produtores

apresentam

evidências

pelo acesso ã terra em termos

e às. condições

quantitativos

indo alem da simples regulame~
os 1 imi tes de ação do projeto são

os próprios limites de ação do Programa.
,,'
De fato, o principal confronto dos PDRI's como instrumentos
dança na problemãtica

do capitalismo

que determinam relações sociais de
que o Programa propoe como parte do

capitalista.

periferico

A própria expansão das forças

e dependente

por mais prementes

que nao os inerentes
que se mostrem

produção
processo
produtivas

com as as suas contradições

claro que o papel do Estado e seus limites
outros interesses

de mu

da pequena produção situa-se nas formas de apropri~

ção dos recursos produtivos
limitadas para os objetivos
de desenvolvimento

podem'

DA SILVA, 1983).

sobre vãrios aspectos em torno da questão fundiãria
e qualitativos

a-

fundamentalmente

mitada. Os dado~ obtidos com a pesquisa e os depoimentos
de que a luta se caracteriza

A

1

preferencial ã terra para as distintas frações do campesinato,
com suas caracterlsticas próprias" (GUEDES PINTO, 1983).
"Em outras palavras,

na

deixa

de 1ção estão condicionados

à classe dos pequenos

suas condições

de exist~ncia.

produtores,

a

",

-

,~
"'j;

,
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