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QUESTÃO

AGRÂRIA,

POL!TICAS

POBLICAS

E DEMOCRACIA

I - INTRODUÇÃO

Até bem pouco tempo diversos
- acadêmicos,
parcelas
enfim,

sindicalistas,

da população
depois

superadas,

de desencontros,

de forma harmônica,

de desenvolvimento

trabalhadores

urbana -, acreditaram

de séculos

patibilizadas,

políticos,

tipos de agentes

da sociedade

brasileira.

O caminho

da legalidade
fundiária

brasileira

cerçado

em políticas

públicas,

implementadas

central,

acreditava-se
o processo
mais

conflitos
centes

que seria

de miséria

sociais

e frágeis

fortalecer

da primeira

conquistas

ressurge

as diferenças
ditadura

à lideranças

metade

precedentes

da Terra,

ria,

siquer

mentais

agrária

as

cuja

ditatorial,
retomar
situações

focos potenciais
comprometer

de

as re

recém empossado,

diretas

nos anos

agrária

marcar

aos "velhos

ou dar aparência

filosóficas

fi-

brasil~

da arena pocom

clareza

tempos"

da

de novidade,

que incompatibilizadas

a política

esteve ausente

brasileiro,

em 30 de novembro

era mencionada

sobre

his-

com o re

ou ideológicas,

en-

pela redemocratização.

o desenvolvimento

tuto

social,

em relação

nem sempre por razões

A reforma
tes sobre

e dirigimir

tinha desaparecido

tradicionais,

su~

em boa medida, al!

de 1980, a questão

como para legitimar,

o movimento

certamente,

por um governo,

por eleições

da década

a serem

as distorções

estaria,

corno paradigrnática para,tanto

políticas

gime militar,
grossaram

do governo

dos "novos tempos"

militar,

foram,

à tona, poderiam

a campanha

ra, que nas duas décadas
lítica,

econômico

que, se-viessem

etapa

as bases da democracia,

e de desigualdade

Durante
nais

nova

após mais de vinte anos de um regime

de desenvolvimento

agudas

de uma

para corrigir

da estrutura

até

três "entidades",

As dificuldades

tóricas

preocupação

e

ser conduzidas e com-

na construção

se não eram de todo desconhecidas,

estimadas.

rurais

que essas
iriam

sociais

desde

de 1964.
já

que

a promulgação

Avaliada

nos pronunciamentos
agrícOla,

do centro dos

do Esta-

corno desnecessá-

e propostas

a ênfase

deba-

governa-

se colocava

na

5

intensi~icaç~o

da introduçâo

de prãticas

modern~zada~

nas atividades

rurais.

Nas avaliações
.que a principal
vidades

função da agricultura

"nobres"

materiais

e para

briu-se"
bens

o suprimento

que constituia

gens para

de capacitá-Ia
industrial.

do capital

da agricultura

de 1950

abafadas,

tiveram

meios

industrial,

es-

para produzir

para a expor-

tambêm

para o consumo
Ademais,

"desco-

de

não foi

certos

coincidênoa~to

com nítidas

coesão

pontos

suas lideranças

abafá-Ios,

e sustentavam

do país,

destruídas

e, durante

anos,

militares.

pelo recurso

resolver,

o cerne

das
vanta

dos mo~ntos
na

de 40 anos) -, nunca

por parte dos governos

conseguiu

ligas

os

a modernização

que constituiam

(há mais

nem por isso conseguiu

das

às ati

incentivou-se

com a agroindústria,

foram desmobilizados

ra vigilância

davam

de

esta última.

tade da década

pós-64

como propiciar

Paralelamente

mercado

sociais rurais que vieram à tona, em vários

exiladas),

suporte

no campo corresoondessem

As contradições

foram

como

de um modelo

(máquinas e insumos).

cia que aos avanços
inter-relações

econ6mico,

um ótimo

a pressunç~o

era servir

Como consequência,

no sentido

industriais

predominava

para a implantação

urbano.

da agricultura
tação

do crescimento

requeridos

sencialmente

oficiais

as reivindicações

m~

foram resolvidas:

(mortas, dispersas,
sujeitos
Se

à uma seve

o autoritarismo

aos expedientes

ou, tambêm,

segunda

eliminar,

mencionados,
as causas que

dos sindicatos

rurais

e

camponesas.

As possibilidades
da democracia

política

dores

rurais,

atravês

vinte

anos

reiniciem

de distenção

abre um espaço

político

de suas entidades,

e de retomada

para que os trabalha-

reconstruídas

sua luta pela reforma

(1) Em 1984 se instala,

política

ao longo

de

agrária(l).

a nível nacional, a Campanha Nacional
pela
Reforma Agrária, integrada por inúmeras associações da sociedade
('
civil sob coordenação geral da CONTAG.
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o
tagBnicas

equilIbrio

na disputa

lo uso da v Lo Lêric
mais

fracos,

nifestações
priedades

a física,

que quando

seu domínio

perversas
rurais",

sociais

de se discutir

tem processado

a ocupação

oficial

da década

o cumprimento

que produzam

sabilidade

quanto

para

limentos,

pe-

não mata,

fere e expulsa

o "direito
rurais

os

uma das ma
as

"pr~

de propriedade",

e a própria

as formas

das terras

quais

se

formação

da so

vel do Governo

mais graves

das formas

sem prejuízo

comparativas,

exportáveis.

Federal,

produtores
ou

possíveis) .

Se

ao máximo

de respo~

da crise econo-

abre um espaço

para se aumentar

das teses
defendiam

O resultado

o desarquivamento

popuanos

institu-

como se tem dado a produção

são requeridas

dis-

a exist~ncia,

e visíveis

por outro,

(e práticas)
a produção

prático

a
se

O

às demandas

e dos

preços

de eximir-se

pelas quais

os primeiros

da agricultura,

(e aos menores

à agricultura,

de vantagens

respostas

que marcou

recolocou-se

do país.

que lhes justifica

governamental

aos efeitos

mas,

de e de produtos

procurando

a "cobrar"

provid~ncias

agricultáveis

econBmica

alimentos

a discussão

ta de alimentos,
termos

rompido

(e questionar)

da tarefa

a tática

repassando-a

cional

com frequ~ncia

à democracia

de recessão

de 80 - passa

por um lado,

mica,

an-

fundamental

- em boa medida

lares no quadro

seja,

sociais

brasileira.

necessidade

rurais,

forças

como se foram estabelecendo

sedimentando-se

as categorias

entre

sobre a terra, - é apenas

das formas

Como elemento

curso

instável

pela posse "da terra,

impondo

constituindo
ciedade

í

sempre

a ofer-

que,

em

de energia v~

foi também,

das propostas

de a-

à ní-

de reforma

grária.

(

a

•
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11 - QUESTÃO

AGRÂRIA:

RESSURGIMENTO

A questão
nos se confundem
voltou

com a história

à cena política

por eleições
mas mais

nacional,

presidenciais

controversos

rou seus trabalhos
gente,

agrária

em outubro

política
favor,

críticos)

ria, como

ções - ainda
ciais

do território

nacional(2J

no bojo

e logo a seguir,
Nacional

juristas,

agraristas

e outros)

ter manifestado

-, hoje

de reforma

a consideram
e necessidade

rapidamente

quando

ora vi

agrária

desnecessá-

social

completamen

e econômica

os embates

que se aliaram

suas propostas,

Agrária

que também

das teses anti-reforma

pelos movimentos
numa

ativos

se organizaram

agrária,

e as mobiliza-

frente

-, na tentativa

tendo como oponentes

conservadores

a

como irrelevante,

esquecidos

pela Reforma

na cena

(quer contra,

vertentes,

Nacional

independe~

da reentrada

das mais diferentes

Democrática

que ence~

jornalistas,

- que,

empreendidos

em defesa

como um dos te-

(políticos,

(1987/88!)

dos os setores

campanha

Constitucional,

tão recentes

bilizarem

da

Constituinte,

da Carta

os analistas

das propostas

Foram

pla - Campanha

União

da ocupação

primeiramente

contor-

de 1988.

fato político

te superada.

e

da Assembléia

que possam

nacional

AGRÂRIA

cuja dinâmica

com a promulgação

sociais,

te da postura

DE REFORMA

no Brasil,

diretas,

Não sao poucos
cientistas

DAS PROPOSTAS

sobretudo

so
am-

de via-

e explícitos

to

e articularam

em torno da UDR-

Ruralista.

(2) Que não foi nem pacífica, nem sem traumas e conflitos, como afir
mam muitos representantes
dos setores mais conservadores do país,
sobretudo, quando têm por objetivo desqualificarem
os movimentos
sociais.
Nos pronunciamentos
anti-reforma agrária, especialmente,'a condenação das reivindicações
pela democratização
do acesso à terra, passa pela lembrança do caráter"cordato
e gentil" do
povo brasileiro.
Interesses classistas podem obscurecer,
infelizmente, até durante muito tempo a verdade dos fatos, mas
nem
sempre conseguem eliminá-los definitivamente.
Cada vez com maior
clareza e eficiência, a historiografia
brasileira, de excelência
reconhecida,
tem mostrado a fúria, o genocídio, as violências dos
processos expropriatórios
que caracterizam a expansão da ocupação
do território nacional, que se iniciaram com o extermínio e o oon
finamento das nações indígenas, e hoje, atuam, quer por ações dí
retas de expulsão e morte, quer por ações que levam ao abarrlonodó
campo, a extensão e prevalência de condições devida
miseráveis
no campo e nas periferias urbanas.
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Nos últimos
de desenvolvimento
al, houve
níveis

nacional,

um aumento

dições

priedade

em termos

Contudo,

de vida

saneamento,

expulsao
padrões

e consolidou

corporou

social,

importantes

tecnologia,

zação nas relações

de trabalho.

externo

mulação

de capital.

A mecanização,

triais

na agricultura

possibilitou

zação

de várias

conservadora"

ção se acentou,

r~giões

(educação,
etc).

do processo

uma rápida

modernizou-se,

de
a

voltada

contexto
unidades

para o

para a acu-

de insumos

transformação

das pequenas

in-

graus de democrat!

fundamental

Neste

de trabalho

de

Urbanizou-se, a~

a produção

tempo em que se deixou

das relações

déca-

essas pessoas.

o uso intensivo

do país.

já há

comunicação,

e mudou.

econômico

(4), a eliminação

ao mesmo

ção da modernização

um espaço

pro-

modernizou

básicos

determinados

No campo,

mercado

tura produtiva

conformou

para

con

uma incorporação

industriais,

teve que aceitar

à

~
par de nlveis crescentes

cresceu

pólos

melhores

não

prevalecentes

significasse

o Brasil

determinados

o acesso

rurais,

transporte,

de vida e de trabalho

ainda que em

para propiciar

públicos

(3),a
da zona rural

sem que esse processo

superiores

em

nos anos 70, foi a aceleração

No entanto,
pliou

à serviços

previdência

sobretudo

agrlcola,

e centrados

de trabalho

em termos

urbano-industri-

no campo: nao facilitou

o acesso

da populaçao

urbanização,

regionais

as relações

das, não generalizou

O que se viu,

da produção

por parte dos trabalhadores

significativamente

saúde,

que fo~ pródigo
em termos

tal não foi suficiente

e de trabalho

da terra

especialmente

slgnificativo

diferenciados

produtos.

35 anos, período

indus-

da estrude "moderni
de

produ-

de lado a generaliza-

e de produção

no campo.

(3) Ver, a respeito, o trabalho de G.Martine: "As Transformações
na
Estrutura de Produção Agrlcola Brasileira: Determinantes,
Consequências e Perspectivas".
CNRH/IPLAN-OIT/PNUD,
1984.

(4) Ver de Graziano da Silva, J: (a) "Progresso Técnico e Relações de
Trabalho na Agricultura".
são Paulo. Ed. Hucitec, 1981; ~) "A Mo
dernização Dolorosa".
Rio. Zahar Editores, 1982.
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Até a instalação
te José Sarney,
Constituinte,
enfim,

a convocação

tão agrária
flitos

de eleições

a iiberalização

até a retomada

a existir

cessaram,

de transição

para

na organização

do processo

continuou

que nunca

do governo

a Assembléia
de partidos

de redemocraticação

de forma

no campo,

do Presiden-

latente,

Nacional
políticos,

do país, a ques

presente

nos

nas lutas pelo direito

con-

de aces-

so à terra.
Após terem
to militar

sido violentamente

de 1964, os t~abalhadores

construindo

o seu espaço

te o processo

político

constituinte,

reprimidos

rurais

pelo movimen

foram paulatina~ente

de representação,

lugar de destaque

ocupando,

no cenário

re-

duran-

político

na

cional.

Mesmo
tre outras,
mente

evitar

a reforma

os problemas

tabelecer

os governos

atenuá-los

agrária,

e conflitos

estratégias

solução.

com a aplicação

dispositivos,

incapazes

de, isoladamente,

tuiam

do país,
o cerne

sentes

nas

das políticas

reivindicações

prietários

rurais:

protecionistas,
trutura

ou seja, promoverem

física

preços

(eletrificação

No âmbito
líticas,
enfim,

diretrizes,

do conjunto

- a questão

planos,

programas,

das atividades

incorporou

estradas,

que definem

rural,

a discussão

diferenciado

nologia.

então, majoritariamente,

vam-se

na viabilização

(5) Lei n9

4.504,

aos meios

de 30 de novembro

- elaboração

de po

estudos,. avaliações,

em anos recentes

as medidas

(a par

da pobreza

terra,

em ter

capital

de polltica

da agricultura,

de 1964.

açudes,etc).

as ações governamentais

de produção

da modernização

políticas

obras em infra-es

armazéns,

da problemática

mos do acesso
Até

somente

sempre pr~

dos grandes ~

fiscais,

projetos,

fun-

Mas, consti-

agrIcola",

fundiário,

es

seus

a estrutura

agrária.

das açoes governamentais

do desenvolvimento

tir de 1985)

rural,

ambiciosas

de alguns de

incentivos

crédito

es-

da Terra(5) ,

representativos

subsidiado,

mínimos,

mais

alterarem

de "desenvolvimento

dos setores

crédito

seletiva

a reforma

completa-

mesmo marginalmente,

do Estatuto

na prática,

para,e~

logo procuraram

As intenções

treitaram-se

diária

ignorar

e desde

que pudessem,

à promulgação

-, que levaram

que se impuseram

não puderam

agrários,

e políticas

ou mesmo dar-lhes

e generosas

militares,

para

e tec

centraque ela
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pudesse

responder

em termos

rimentos' decl.escimento

da economia.

se para con cen t.r-a.r
a renda
so era tido

como

de produção

inevitável,

forma crescente,
cialista.
cialmente

mas possível

namento

e) práticas

estas

ra certos

segmentos

possam

populacionais,

caráter

de pobreza

foi,

de

assisten

com efeitos ~
o equaci~

(como a subnutrição)

(tipo distribuição

ter importância

não são suficientes

de suas emerqências.

com "os pobres"

"anomias"

econômica

is

no futuro.

foi a de remeter

assistencialistas

de lei te), que embora

das causas

a preocupação

de estrito

adotada

mais notórias

"tickets"

nação

de correçoes

de política

a estratégia

das ocorrências

à (um discurso

ausente

as políticas

No bojo de um modelo

contribuis

as desLqu aLdade s sociais,

A forma de equacionar

fortalecer

perversos,

Se, subsidi.ariamente

e aprofundar

Não que estivesse
ou com "a pobreza".

e de produti.vidade aos requ~

de

fundamental @
nara a elimi-
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111 - REFORMA

AGRÂRIA:

POL1TICA

à terra é crucial para o trabalhador

O acesso
~ ponto

de consenso

ao trabalhador
ne a terra
Mas,

produtiva

técnica

sem a terra,

dição

incentivos

e garantia

(armazéns,
nada

significam

primeira,

primeira

etapa,

República.

que consagrou
propostas

eleições

de reformas

compromisso

capaz,

dívida

rio do Governo

IPNRA.
so

Além

as-

infra-estrutura

ti

rural.

eleições

econômicas

diretas

A Reforma

A

e políticas,

populares

expressa

brasileira,

a reforma

agrária

na velocidade

Agrá-

que, numa

para a Presidência da
do processo

indiretas,

tendo sido proposta

de interveniência

etc.),

Sarney com a Reforma

dado os desdobramentos

e automática,

socialmente.

postos de saúde,

as campanhas

presidenciais

Sarney,

para que to~

crédito,

político

se alinharam

outras

consubstanciando

tanto de dar início ao processo

Mesmo

tranqüila

durante

a sociedade

garantir

e posse da terra, mas essa é a con-

do Governo

social existente,

que caracterizam

rural.

e impostergável.

reivindicavam

Em seguida,

escolas,

e

(sobretudo

para o trabalhador

insubstituível

e se consolidou

econômica

de comercialização,

é pois mais que o acesso

ria surgiu

à terra deve-se

à produção

estradas,

O compromisso

norme

do acesso

e possa se realizar

parte,

sica e social

grária

que ademais

rural os meios necessári.os e suficientes

por outra

sistência

DE GOVERNO

de resgate

pelas desigualdades

um
da e-

sociais

como de legitimar-se.

como um programa

prioritá-

não teve uma implementação

e nas dimensões

fixadas

de fatores restritivos em estrito

pelo
sen

(corno a ausência

ca dos órgãos
lação

ou insuficiência de capacidade técnica específi
6
envolvidosf ), dificuldades de integração e de articu

interinstitucional,

lentidão

nas liberações

e

~nsuficiência

(6) Essa não seria jamais uma questão impeditiva: no máximo exigiria
um esforço especial de adequação,mas perfeitamente exeqüível.'A
liás, houve muito exagero e, tarde demais, muitos dos
críticos
"bem intencionados" descobriram terem sido usados como massa de
manobra para legitimarem o desmonte dos órgãos oficiais que, ao
longo de uma história de resistência, haviam construido as bases institucionais aptas a lidarem com as questões agrárias
e
viabilizaram
a condução de um processo de reforma agrária.
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dos recursos
tante

financeiros

derivava

da natureza

ria que, an~es mesmo,
significava
exigir
parte

vontade,

intrínseca

ou, apesar

um processo

que a reforma

agrâria

to de propriedade
to dO governo,
gressistas
"revelam

a

década

proposta

e o perigo

expresso

titucionais

estranha

levando

à fome, à anarquia

e do Desenvolvimento

se expressava:

Democrâtica,

te da Nação,

AGRÂRIA,

mensa

dívida

manifestações

social perante

de desagrado

e perigos

Ministro

apresentando,

as bases ins

provocou

uma avalanche

o PNRA pecava

nanceiros

sem qualquer

tos significativos

pela

e debaDE RE

deste

tímido,

i

representaria

garantia,

na oferta

e agrônomos,

de

a

foi

sobre

e de plan~

somas de recursos

de, a curto prazo,

global

para

pouco o~eracional.

nas âreas fazendária
grandes

evoca~

no outro pólo,

economistas

por comprometer

com·

e pelos efeitos "ine

insuficiente,

públicos

e de

sociais

a sua ousadia,

produtivo;

de muitos

de críticas

e grupos

se criticava

do sistema

à õrgãos

jamento,

assumidos

dá início ao resgate

que a sua implementação

Na avaliação
tudo os vinculados

Ribei-

do 19 PLANO NACIONAL

por parte de pessoas

demasiadamenÊe

Nelson

a sociedade brasileira~.

num pólo,

desorganização

do

para conhecimento

estabelecida, para o direito de propriedade,

considerado

o país a conseque~

os compromissos

com que a Nova República

antagônicos:

do os riscos

vitáveis"à

Constituinte,

e solapando

Agrârio",

para a elaboração

Esta proposta

ordem

pro-

titular do recém criado Minist~

- "Honrando

estamos

a Proposta

FORMA

interesses

mais

da "Proposta para a Elaboração

em maio de 1985, o primeiro

ro, assim

ao direi

que o proje-

Nacional

que pode conduzir

enfatizar

do país".

rio da Reforma

Aliança

à Assembléia

por

porque,

frontal

no cam~o",

a

argumentos

em

PNRA, bem como as propostas

Na apresentação
I PNRA",

Mesmo

dos anos 60, insistindo

que foram apresentadas

subversivas,

de pressão

nos mesmos

o ataqu~

agr~

e econômica)

e capacidade

"representa

impor

governamental,

(social, política

da socialização

no

uma filosofia

programa

apoiavam-se

mais

de reforma

em sua implementação.

anti-reformistas,

durante

de um programa

mobilização

de todos os interessados

utilizados

etc.), - o entrave

de ser um

de mudança

organização,

as articulações

cias

orçamentados,

produtos

provocarem
agr1co~as,

fi-

aumen
mais

••
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especificamente
pativei~
espaço

alimentares,

com aS necessidades

de t~~po

razoãvel

comercializáveis,
seus custos

de incorporarem
de incremento

de forma a garantir

propostas

acabou

bastante

para debate,

tivessem

as posições

"Plano Nacional
constituir

e gerarem

o ressarcimento

do confronto

sendo promulgado,

e conteúdo

propostas

acomodar

enfim,

com

di num

excedentes

ao Tesouro,

dos

de implementação.

via sido colocado
mente

tecnológicos

da produçSo,

serem auto-suficient~s

Como resultado
trãrios,

padrões

de tantos

em outubro

"suavizados"

em relação

sido alteradas (7).

de Desenvolvimento

inclusive
Rural",

con-

de 1985, o I PNRA/NR,com

mas sem que as metas

em confronto,

interesses

ao texto que h~

físicas

Desse modo,

inicial-

procurou-se

com a agregaçao

do qual o PNRA

de

passou

um
a

um dos elementos.

(7) O PNRA fixou como metas para 1985/89 o assentamento de 1,4 milhão
de familias de trabalhadores rurais, com a seguinte
distribuição
anual: 1985-1986: 150 mil familias;
1987: 300 mil famílias; 1988:
450 mil famílias;
e, 1989: 500 mil famílias.
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IV - ENTRAVES

Â

IMPLEMENTAÇKo

DA REFORMA AGRÂRIA

Os assentamentos
metas
como

estabelecidas.

são inúmeros

intervenientes,

larizaram

realizados

com maior

a implementação

pelo próprio

e materialmente
parcela

INCRA

intervenções

tras.

Toda uma estrutura

em todas unidades
tribuições.

ção de pessoal
pessoal

tópicas

tribuição

à um processo

se centrava
de reforma

regularização

na reali-

com

ar

colon!

dentre

ou-

ramificações

e conformada

àquelas

a-

de um programa

de

sentir: desde a alocação/concentra-

superintendências

qualificado

compatíveis

técnica

fundi~ria,

para a implementação

pelas v~rias

reco-

agrária:

emergenciais,

foi montada

foi

preparado

técnica-administrativa,

logo se fizeram

espacial

que obstacu-

Por um lado, a maior

institucional

de federação

especificamente

do PNRA.

em situações

As disfunções,

agrária

das

ser apontados

ocasi6es,

que o órgão não estava

cadastramento,

zaçao,

reforma

lugar, em v~rias

complementares

de terras,

aquém

do PNRA:

de toda sua experiencia

recadação

os fatoes que podem

para a implementação

zação de aç6es

muito

ou menor peso relativo,

a) Em primeiro
nhecido

ficaram

à falta de

regionais,

em quantidade,

qualidade

com as metas propostas

e dis-

para cada uni

dade da federação;

b) A adequada
outra

proposta

ticulação

de reforma

implementação

agrária,

interinstitucional,
v~rios

das ações

requeridas:

os serviços

b~sicos

çao das ações

necessárias

níveis:

de saúde,

e,

horizontais

educação,

etc.);

governamentais:

diagonais,

para viabilizar

uma ampla

um determinado

sa necessitar

da interveniência

o envolvimento

e a participação

te ou através

de suas entidades

até

(articula

federais

- estadu-

das

ações

de assentamentoe

e verticais,

de ações não previstas.
direta

descr~

verticais

projeto

de parte das ações horizontais

ar-

articulação

técnica,

ou seja, articulação

que prescinda

dos e incentivados i

qualquer

e efetiva

(pela

desde a assistência

em todos os níveis

ais - municipais);

exigiria

de

que se pode, para simplificar,

ver como englobando
setoriais

do PNRA ou

e/ou posAlém disso,

dos beneficiários,

diretamen

de representação,deveriam~

busca-
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c) A insuficiência
também

constituiu

to Geral
vembro

outro

da União para

entrave
1985

(que só foi criado

tamento

de trabalhadores

excesso

de arrecadação

PNRA,

no Orçamento

lhão, portanto

zação das metas

provação,

nos processos

Agrária,

ciasse,

inclusive

condição
para

e técnicos

mas,

movimento

indispensável

adequação

agrária,

je, os procedimentos

co mais
passível

complexo

se frustou.

formais

ao tamanho
curso

e justificou

dos Planos

da a-

Regionais

de

se ini-

dos recursos

finan-

todas as exceçoes
esclarecedoras,

a obtenção

um caminho

social

como por exemplo

e administrativo

das

técnico

Ho-

terras
e juríd!

de uma

área

para fins de refor-

Mesmo

do não cumprimento

constitucionais

e níveis

do

foram derrotadas.

e problemática.

~

do proce~

reivindicações

A identificação

por interesse

e mu!

dos preceitos

e a amplitude

As principais

para

no âmbito da

complicou-se,

na definição

o rítmo

percorrem

à verificação

dos imóveis

nao foi resolvida

requeridos

que antes da CF/88.

quanto

jurídico

não hou-

foi o retardamento

na Constituinte

agrária

ma 'agrária está mais difícil

gulamentações

das me-

para a atuali-

atrasos,

ao contrário,

e acelerar

de desapropriação

descontadas

o

Cz$ 1,3 bi

para que o processo

constitucional

agrária

à reforma

querimentos

para

também

requeridos

pertinentes

central

Constituinte,

pró-reforma

necessárias

recursos no

alocados

subsequentes,

sobretudo,

as alocações

para dar o rumo,

so de reforma

buscados

de assen-

necessários;

Nacional

A almejada

capazes

para

totalizaram

fator que provocou

e) Uma questão

to.

recurso

para o cumprimento

de assentamentos,

não só do PNRA,

Assembléia

em no

programadas;

Reforma

ceiros

foram

1986,

do total dos recursos

d) Um outro
a lentidão

para

e anos

Nacional

qualquer

Os recursos

requeridos

1987,

O Orçamen-

Para o programa

em 1985,

da União,

financeiros

agrária.

pelo COngresso

em março/85).

16,7% daqueles

ve o comprometimento

a reforma

do FINSOCIAL.

Para

de recursos

e nem poderia,

rurais,

Geral

tas estabelecidas.

para

(apràvado

de 1984) nao previu,

o MlRAD

no aporte

cumpridos

os re

da função

soria~

(algumas

ainda sem re

a delimitação

de produtividade),

- um longo

deve ser rigorosamente

quanto
per-

cumprido;
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f) Do lado governamental
li tica e' uri comando
além do discurso,
mináveis

e reuniões

ou para

as dificuldades

de conciliar

e intermináveis

adiamentos

e lutas

disputas

politicas

demais

até meados

rais Sem Terra,
viabilizarem

na conjuntura

Mesmo

com propostas

ã

terra,

mente,

o que propicia

um processo

de reforma

agrária

coloca

ainda

a desmobilização

tivas de apoiamento

à reforma

Nem mesmo
questão

da reforma

no mais das vezes,apenas
dos candidatos,
principal

ã

cada anOi

rurais,os
rural,

suas
as

que a Sociedaque
Ru-

à

relati~te

e se envolvido em

de onde saem, invariavel-

serem mantidos

relacionado

corno "reféns"

de

capaz de resgatá-losi

com o item anterior

não-rurais

nas práticas

se
efe

agrária.

a última

conseguiu

para marcar

que efetivamente,

bandeira

enfim,

dos Trabalhadores

derrotas

de

(além de todos

agressivas,

policiais

de setores

durante

agrária

o Movimento

que não parece

h) Intrinsicamente

de

do lugar de destaque

tem sofrido

~om as forças

atual

as dificuldad~s

e ação mais

ações de confronto
derrotados,

das metas

o sindicalismo

- na perda

de

provocavam con

que têm marcado

de 1988.

o acesso

o PNRA,

dos trabalhadores

vem enfrentando)

As inter

cada um dos projetos

que compunham

e redução

para

de recursos,

inter-setoriais,

que caracterizam

po-

de grupos

do movimento

resultaram,

circunstâncias

de brasileira
ocupou

internas

para

linhas

as ações

g) O refluxo
impasses

as fontes

de desembolso,

cada uma das

regueridas.

a proliferação

em identificar

os critérios

assentamento

técnicas,

determinação

capaz de articular,

as ações 'interinstitucionais'

as dificuldades

estabelecer

tinuos

poli t í.co administrativo

discussões

trabalho,

tem faltado

de campanha.

campanha

destaque,
posições

presidencial,

a

foi pouco referida,e,
diferenciadoras

tinha na não-reforma

agrária

de

um
sua
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v - A CONS'i'RUÇÃODA CIDADANIA DO TRABALHADOR RURAJJ,LIMITESE POSSI,

BILIDADES.

Apesar das restrições de ordem t~cnica p01itica
institucional que têm impedido a efetiva implementação do PNRA,

e
a

sua elaboração e apresentação como uma "politica de governo" representou um avanço:
pre um avanço.

timido, modesto, e mesmo insuficiente, mas

sem-

Pelo menos recolocou em pauta as desapropriações por

interesse social, alargando, ainda que moderadamente, os limites es
treitos co~ que at~ então se dava a aplicação seletiva do

Estatuto

da Terra (e da legislação que dele decorreu), que desde sua aprovação foi, basicamente, utilizado para legitimar, via

regularizações

fundiárias, grandes invasões de terra e ~ara a criação de projetos
de colonização oficial e privada e de assentamento de trabalhadores
rurais, conforme as pressões ou necessidades conjunturais.

Indo a-

l~m, cessando as "doações" de terra, estabelecendo condições para a
promoção de assentamentos. e,inclusive promovendo desapropriaçõesp~
ra fins de reforma agrária -, abriu um espaço importante para a luta dos trabalhadores rurais sem terra, na construção de suas cidada
nias.
Se, por um lado, o PNRA tinha limitações, por outro,
era portador, tamb~m, de uma enorme potencialidade, enquanto matriz
ou semente de transformações, de mudanças nas relaçoes sociais
campo.

no

E o sentido e dimensões dessas transformações, com certeza,

colidia con os interesses das classes, não só dos clássicos

grupos

rurais dominantes, que construiram seus espaços de poder econômico,
politico e social, em função direta do monopólio exercido sobre
a
propriedade da terra, como, ainda, com os interesses dos "novos donos de terra", dos que dela se apossaram para tê-Ia como reserva de
valor, objeto de especulação, como um ativo capitalista.
Assim, a manutenção do "latifúndio",

para.

ficarmos

com a expressão consagrada pelo uso
acabou por constituir-se
em
objeto de interesse não só da velha e histórica classe de "ooronê í.s
"
rurais.

A terra passa a constituir um novo campo para a reprodução
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ampliada

do capital,

um ativo

capitalista,
,

produtividade".
"ociosa",

conceito

Negar

lógica,

ria o esfa~elamento
articuladores
taram,

pelo

Estatuto

destas

terra

torna-se,

"improdutiva"

sem a qual e seu

pleno exerclcio,

Por uma quest~o

o processo

constituinte,

para

desapropriações

veis urbanos,
tos de arte

ações,
e, ainda,

todos

bônus,

os outros

ouro,

qualquer

fatalmente

moedas

ativos

haveos

argumen-

que a negaç~o do
tornaria

disponí-

patrimoniais

estrangeiras,

empreendimento

a

de isonomia,

à ex au st âo , durante

da terra,

em

cQrresponderia

SRB, principalmente)

de propriedade

ou

nessa gerspectiva,

(OCB, UDR,

pleno

de "im

dos anti-reformistas

à propriedade

da democracia.

do conceito

tal,

da Terra.

a vis~o

o direito

e, enquanto

teses

direito
veis

n~o existeria

segundo

liberdade,

de valor"

a reformulação
.-

de latifúndio

ou limitar

a própria

"reserva

impõe

sentido

tal como definida

uma impropriedade

negar

o que

Nesse

o
geral.

representa

(imó-

jóias, obje-

industrial,

comercial

ou financeiro).

o
convencimento
presentadas
sucesso,
o processo

impacto

dessas

dos constituintes,
pelos

setores

se não absoluto,
(já claudicante)

teses e mais
apesar

comprometidos
ao menos

Mas nao foram esses
10 esvaziamento
outras

contribuições.

de

das contra-argumentações

a

com a reforma

e com diferentes

agrária,

suficiente

teve

para emperrar

agrária.

embates

da luta pela reforma

circunstâncias

trabalho

em nível

de reforma

O intenso

os únicos

agrária.

Outros

motivações

responsáveis

~

agentes,

em

também deram

suas

•
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VI - O FAScINIO

PELA MODERNIZAÇÃO

DA REtORMA

sao poucos,

sores das associações

por convicção,

serem

claro

e mesmo,

poderia

ter umadestinaç~o

mais

Para
objetivo

principal

esvaziar

se nao debelados,
lítica

do país.

a atenç~o
dispunha

Teria,

de soluções

de estradas,

ra, e para
de terra

certos

conflitos

inaproveitáveis,

que

tinha

como

em risco a frágil

estabilidade PQ

motivações,

mais graves

como a de desviar
e para os quais n~o

tais como a inflaç~o

do programa
jurídica.

também

Contudo,

que se fizessem

amigos

financeiros

no campo, que,

outras

hidroelétricas

sobretudo,

sociais

a curto prazo,

favorecer

recursos

a

nobre.

de problemas

as desapropriações

batalhas

significado,

ao lançar o PNRA, o governo

ainda,

de ordem

mas,

ela não tem nenhum

colocar

Aexeq8ibilidade

da as limitações

truç~o

poderiam

da população

externa.

baratear

alguns,

e outros) que

aos resultados

agrária,

absorver

asses-

os analistas (so

por tantas

n~o só quanto

a reforma

que, na atualidade,

n~o é necessária
deveriam

e desencanto

céticos

se implantada

rurais,

cientistas,políticos

cansaço

se manifestado

esperados,

deixando

(IN)UTILIDADE

os desconhecido~

patronais

economistas,

ou talvez,

têm

e nem ~penas

das classes

agrônomos,

perdiQas,

E A

AGRÂRIA.

N~o

ciólogos,

DA AGRICULTURA

e a dívida

era questionada,
poderia

da-

ser útil para

necessárias

para a cons

e outras obras de infra-estrutu-

e correligionários

em valores

fixados

com

desapropriações

acima dos preços

de

mercado (8) •

Tantos
ser imputados
pessimista,

exclusivamente
ou identificada

reacionárias.

alguns

e restrições,

infelizmente,

à uma vis~o política
mecanicamente

Os argumentos

no meu entender,
corno geral.

perigos

estão

Corno já colocado

alinhados

distorcida,

às posições

não expressam

deslocados

e outros

anteriormente,

n~o podem
ou

ideológicas
"mentiras",mas

tomam o particular

o lançamento do IPNRA,

(8) Paulo Sandroni, in "Reforma Agrária da Nova República: Contradi
ções e Alterna&ivas",
Laurindo Leal (org.). Ed.Cortez-EDUC,
são
Paulo, 1986 (2- ed.), p.36/37.
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pelo

Goyerno

Sarney,

nao

se poss~

descartar

certos

conflitos

deriam

comprometer

priamente,

ção,

nossa

se ateve

sitivamente

colocou

Também

conquistar

no campo.
"frãgil

de reforma

do Estatuto

empolgar

ilicitos,

infelizmente,

ticas

em outras

esferas

tar o seu

sil,

a discussão

a partir

pesquisas

agrãria.

do uma reforma

terno

Somente

de comprovação

mentos

sociais,

teria

no país

para

maior

agrãria.
adequar

Como

a estrutura

do desenvolvimento

ao desenvolvimento

A agricultura

à desigualdade

moderna,
social,

de todos

seg-

um mercado

in-

queocor-

desempenho

do

setor
uma

no campo tem prescindido

da

produtiva

da agricultura,

que se tivesse havi

fornece

pode-se

agrária

e sem

mas sem condi-

do ciclo agrícola,

capitalista

ex-

do que aquele que re-

O próprio

decorrência,

Após

e mais a-

da nossa história,

de terra e de capital,

as etapas

estudos e

agrária não

foi maior

para a indústria,

décadas.

no Bra-

uma fase de grande

e mais dinâmico,

de concentração

Daí a reforma

tivas

apon-

econômico.

com a aprovação

de que o capitalismo

clara

Diversos

se pode imaginar

evidência

lisrno.

e

ocorrido

fins de especulação,

democrãtica,

nas últimas

de 50.

outro período

em todas

dades

riscos

mais consistente,

este desenvolvimento

agroindustrial,

conseguiu

do

sequer

Jã os

os anos 60, a estrutura

sido criado

na agricultura,

reforma

.

(e têm) suas pr~

de desenvolvimento

experimentou

empírica,

agrãria

sultou do processo
reu

tiveram

ao desenvolvimento

no Brasil

do que em qualquer

reforma

urbanas,

de ação governamental

da década

em um obstãculo

e, na agricultura,

celerado

ções

finais

que, durante

o capitalismo

pansão

politica

de adeptos.

linha de argumentação,

ao processo

dos anos

mostram

se constituiu
1964,

da Terra -, é que,po

rol seria estafante.

Uma outra
remete

por sua formula

as multidões

significativa

Mais pr~

- como a propo~

responsável.

de favorecimentos
consagradas

ousado

a

se esses po-

politica".

a "frãgil estabilidade

não conseguiu

uma quantidade

mais

embora

de anteparo

dúvidas

estabilidade

agrãria

imediatas,

servir

Mas tenho

aos preceitos
em risco

mais

pudesse

do grupo de especialistas

e que

país".

motivações

que, também,

sociais

um plano

ta original

teve outras

inferir

que a burguesia

da agricultura

às necessi-

em geral.

nao se colocar

como requisito

ou ao desenvolvimento

mesmo sem resolver

ou às desigualdades

do capit~

as questões
regionais,é

rela
capaz
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de forn~cer,

em quantidade

as matérias. primas
produção,
mente

requeridos

disvinculada

desqualificada,

ou de, pelo
ção desses
petência

do mercado,
restaria

elementos

ao mercado

se transformarem;

ser mantidos

Contudo,

de milhões

insuficiente,
de terras

a par da disponibilidade

agricultáveis

ções necessárias
se coloque
pitalistas.

A existência

tese,

afasta

a possibilidade

mente

assumir

um caráter

também

década

de 1950:

população

total;
Desde

nuindo

também

tivamente
cidade

produção,

às unidades

que tiverem

(9) Fonte:

terra

as condi-

agrária,

sem que

sociais ca-

improdutivos,

em

ter que necessaria-

que procuravam

já não

represente

década,

de produção

do IPEA.

no
da

cerca de 25% da pop~
rural vem

à resistência
em moldes

dimi-

de pessoas em

em 1990; e cerca de 33 milhões

funcionando

já não se

cerca de 20%

(cerca de 57 milhões

relativas

pode

legitimá-lana

o êxodo rural,

de 80 a população

no

competitivos,

e se manterem

ano

e de desenvolvi-

de grande tamanho,depende

em se modernizarem

Projeções

com

conjuga

agrária,

(1990) representa

absolutos

de 38 milhões,

da pequena

agrária

para atenuar

da década

em termos

a exis

de um imenso volume

que, até o final da presente

atualmente

o início

ou

das relações

para a reforma

rural brasileira

As questões
mento

sem terra,

nume-

anti-capitalista.

Estima-se

a população

e econômico

latifúndios

da reforma

sua utilidade

ano 2000,

lação.

a distruição

com outro dos argumentos

faz necessária.

social

da estrutura

de inúmeros

A justificação
contar

para as cidades;

nao é marginal,

concreta

para a transformação

A incorpor~

assistencialistas.

e ainda não aproveitadas,

como pré-condição,

1980; cerca
2.000) (9).

produção

rurais

-

a lógica da com-

migrar

por conta de políticas

Do ponto de vista

Â pequena

de auto-extinguir-se,

obedeceria

ou poderiam

e

e tecnologica

o setor modernizado.

interno

de trabalhadores

alimentares

brasileira.

descapitalizada

essa pequena

rica ou politicamente.

produtos

a nobre missão

não atrapalhar

para

os

pela sociedade

menos,

ou poderiam

tência

e qualidade,

rela

da cap~

tecnologi~nte

--------------------

22

atualizadas.
,

Os níveis

de, a dinâmica

de eficiência

nas relações

que determinarão

com o mercado,

a sobrevivência

çoes de competitividade

administrativa
entre

das mesmas,

com os demais

de :?rodutivida

outros

fatores,

em equivalentes

setores

capitalistas

é

condida econo

mia.

A reforma
produção

de pequeno

porte não precisa

à agricultura

sériai

agrária com a constituição
significar

de subsistência.

liar pode

ser moderna,

vantagens,

na produção

eficiente,

próspera

de determinados

à mi-

d~ produção

fami-

e, mesmo,

produtos,

de

a condenação

unidade

A

de unidades

competi~,

com a grande

com
empr~

sa capitalista.

viabilização

A

blemática
rurais;

e requer
envolve

mais do que a vontade

aspectos

re necessariamente,
líticos

dessa possibilidade

políticos,

A questão

central

do acesso

Ja plantados

de transição

agrária

só será viável,

social,

do

denpo-

Isso nao quer dizer que ela não é mais possível

dentro

do sistema

capitalista

é mais

necessária

do ponto de vista do desenvolvimento

uma alternativa)

PQ

campon~

portanto,

para uma nova ordem

e econômica.

no campo.

decor-

pelo desenvolvimento

lítica

produtivas

produtores

aos instrumentos

é que essa"reforma

no campo em nosso país:

tro de uma perspectiva

dos

é pro-

agrícola.

sa" se choca hoje com os marcos
capitalismo

individual

mais do que econômicos,e

da democratização

de desenvolvimento

no entanto

em que vivemos;

Permanece,

todavia,

para um desenvolvimento

que incorpore

a dimensão

dos objetivos

de suas políticas

quer dizer que ela não
forças

como uma oossibilidade
econômico

social como um parâmetro

(ou

mais democrático
importante

dentro

públicas. (10)

(10) José Graziano da Sil va: "Mas, Qual Reforma Agrária
ra discussão interna.
a 23/02/1987, p.56.

das

Encontro Nacional

da ABRA,

Texto
Brasília,
11 •

pa20
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VII - CONCLUSÕES:

INDíCIOS

PARA REFLEXÕES

A problemática
racional
mundo

das terras

urpano

quer no âmbito
~ociedade

as relações

fenômenos

rural,

a

entre o mundo

pouco ou, mesmo,

das ações do Estado,

quer quanto

ocupaçao
rural

e o

mal equacionados,

as expectativas

da

em geral.

Apesar
cia da população
ainda

do desenvolvimento

produtivas,

constituem

FUTURAS

da inexorabilidade

rural para os centros

é um componente

fundamental

do processo
urbanos,

o

para o modelo

de transferên-

setor

de

primário

desenvolvimento

do país.

~
namentais

As relações
- democracia"

dos diversos
Contudo,

agentes

consolidação
riamente
como,

permeiam

sociais

o entendimento

a "democracia"

entre

pode tanto servir

ter seu significado

aspectos

formais

quiridos,

mesmo

ção de cidadãos

de forças

filosófico

tais direitos

A estrutura

fundiária

de decisões

cional,

quer à níveis

(e omissões)

da vontade

Assim

permitem

necess~

fundiáriaj

e ter reforçado

a imutabilidade

a

seus

de direitos

a exclusão

da

ad

condi-

de indivíduos.

do Brasil nao foi o
resultou

formação

resultado

das relações

histórica,

do poder público,

de p~

resultou

do

quer a nível na

locais.

Em boa medida
pende

rurais.

não é único.

da estrutura

esvaziado

ou sobrenaturais:

ao longo da nossa

conjunto

açoes

rural, o que passa

de transformação

contingente

der prevalecentes

os rumos e as

de apoio as teses que defendem

de grande

da natureza

gove~

ter das mesmas

de modo a legitimar
quando

- políticas

com as atividades

do trabalhador

pela possibilidade

agrária

as intenções,

envolvidos

que podem

da cidadania

"questão

política

a correção

da estrutura

e da ação efetiva

fundiária

do Estado.

de-
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Nos últimos
econômicas

a concentração

pos sociais
tado óbvio

específicos
desse

agricultura,
fundou

privilegiamento,

as distâncias

rural,

de capital

e em algumas

e o processo

bres do Brasil,
lação

anos o Estado

sobretudo

das distorções

difíceis.
das,

quer pela

apresenta

resses

agrária.

Nordeste,

os maiores

o PNRA

níveis

apro-

mais p~

cuja popu
de miséria.

do Estado

para

têm sido bem
sempre

quer pela

a
mais

foram barra-

imposição

nem ã nível do discurso

No máximo

Na melhor
algumas
feitos

mas,

dos inte-

nao chegou

formuladores.

de uma melhor
emprego

e de progresso

dadeiramente,

tencialistas.

exclusão

agrária

ã necessidade

as elites

As classes

pela

tópico,

isolado

para a

e com

de
€-

democracia
além

de eliminar

da criação

políticas

dos

a miséria,

de oportunidades de

nunca

chegaram

e econômicas.

a verAdmite-

faz-se o elogio das políticas

dominantes

em que

a ocorrência

uma tese que fosse

da renda,

a "caridade",

pr~etos

privada.

para toda a população

convencer

se e pratica-se

pobreza,

a constituir

distribuição

a r~

fundiária.

da reforma

Os apelos

se defende

e qualificar

é possível

de caráter

nulos na estrutura

A importância
brasileira

em agilizar

das hipóteses

desapropriações,
quase

fala-se

a serem confiados ã iniciativa

de colonização

seus

de capital,
as regiões

fundiária,

da

anti-reformistas.

No momento,
forma

entre

de intervenção

do governo,

-Como resul-

de modernização

a região

de implementar

indecisão

do país.

de acumulação

da estrutura

As tentativas

~m mãos de gru-

e econômicas

As possibilidades
correção

e de poder

regiões

penalizando

na atualidade,

via políticas

o processo

paralelo

sociais

estimulou

não se sentem

(mal) sobrevivem

assis-

ameaçadas

grandes

pela

contingentes

populacionais.

Por mais que se aponte a existência
bilidade
reno
ordem

entre

social

e econômico,

prática,

agentes

a democracia

no campo político

são praticamente

de mútua

causa-

e a democracia

nulas

as consequências de

quais sejam as que informam as ações concretas

sociais.

noter

dos
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políticas
ticos

poderiam

públicas

equacionar

ria e contribuir

orientadas

e eliminar

para minorar

pur princípios

as mazela~

as condições

democr§

da estrutura

de esclusão

fundi§

que ora

ela

propicia.

Nem bem se completou
so de "abertura"
grária
breve

e ressurgimento

no cenário
e tênue

te, misteriosa

processo

bom,

Uma imagem

se viesse

para ficar.

nosso

mas passou

mas nessa sua passagem

que ocorre

agrária

que cruzou

e promessas,

do início

das reivindicações

de reforma

e mágica,

com seus brilhos
cos traços,

nacional.

uma década

do proces-

por reforma
para descrever

é o de uma estrela
horizonte,
muito

nos permitiu

ao

canden

nos maravilhou

rápida,

deixou

imaginar

pou-

como seria

