
A REFORMA AGRÁRIA EM MINAS
:

Com o objetivo de aprofundar a discussão sobre as
questões mais polêmicas do Plano Nacional de Reforma Agrá-
ria - PNRA e do Plano Regional de Reforma Agrária -
PRRA, o INDICADOR realizou em outubro de 1986, entre-
vista com Nair Costa MuIs, professora de Sociologia Rural da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e coor-
denadora da Associação Brasileira de Reforma Agrária em Mi-
nas Gerais - ABRA; Alysson Paulineili, professor da Escola
Superior de Agricultura de Lavras - ESA L e Deputado Consti-
tuinte; Antônio Uns, assessor jurídico da Superintendência
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA; Antônio Ernesto Salvo, presidente da Fe-
deraçâb da Agricultura do Estado de Minas Gerais-FETA EMG:
e membros da diretoria da Federaçâo dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG; Joa-
quim Ferreira Alves, presidente interino; Emílio Dias Aguilar,
Tesoureiro; Sebastião Neves Rocha, Diretor da Região No-
roeste; e Eduardo Arantes do Nascimento, assessor de Re-
forma Agrária.



ENTREVISTA COM REPRESENTANTES DA FETAEMG
E NAIR COSTA MULS

INDICADOR: A execuçffo do Plano Nacional de Reforma Agrária é
suficiente para solucionar o problema fundiário nacional?

NAIR: A meu ver, absolutamente, não. O problema fundiário no Brasil
não se reduz à questão da terra, à estrutura da terra, mas implica, tam-
bém, todo um tipo de relações sociais no trabalho. Hoje, vemos
também um grau extremo de exploração do trabalho. Com o processo
de modernização da agricultura e de expansão do capitalismo no cam-
po, a situação no setor agropecuário tornou-se bastante grave. Se, por
um lado, houve modernização e aumento da produção de produtos ex-
portáveis, produtos de transformação industrial tais como a soja, o tri-
go, a carne, o leite e determinados produtos hortigranjeiros, por outro,
houve também um processo de concentração da terra e da renda e, con-
seqüentemente - já que este é o reverso da medalha - um processo de
expulsão dos trabalhadores da terra. Nós temos, hoje, um índice enor-
me de trabalhadores sem terra, ou com terra insuficiente, que merece-
riam uma atenção maior, em termos de possibilidades de uma vida real-
mente justa. Dessa maneira, a meu ver, o Plano de Reforma Agrária não
resolve o problema fundiário no Brasil, na medida em que ele foi intei-
ramente descaracterizado, se o compararmos com a proposta apresenta-
da em maio de 1985.

INDICADOR: Qual é a essência da Reforma Agrária proposta?

NAIR: A Reforma Agrária, tal como foi colocada no plano, perdeu
em muito as potencialidades que ela apresentava na proposta inicial.
O processo de descaracterização da Reforma Agrária vem acontecendo
desde maio de 85. O plano se funda no Estatuto da Terra e não passa
de um reordenamento da estrutura fundiária e da produção agrícola,
dentro dos moldes capitalistas. Não se apresenta como um questiona-
mento da propriedade privada da terra e da forma de produção. A for-
ma e o controle da produção continuam sendo individuais. Essa Reforma
Agrária foi proposta dentro dos parâmetros do capital como uma solu-
ção para a crise econômica que o país atravessa. E, sem dúvida, uma
Reforma Agrária democrático-burguesa. Mesmo assim, ela encontrou
uma resistência brutal, por parte dos proprietários da terra. Os assen-
tamentos que estão sendo feitos - e não se pode negar que aqui em Mi-
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nas, mesmo com os obstáculos, tem-se tentado fazer alguma coisa -
resolvem os problemas imediatos, graves, urgentes, mas não resolvem
a questão fundiária.

INDICADOR: Quais têm sido os principais entraves á execucao do Pla-
no Nacional de Reforma Agrária?

SEBASTIAO: Se analisarmos a proposta inicial de Reforma Agrária,
vamos verificar que, na realidade, ela era bem mais avançada do que
aquilo que foi aprovado. O movimento sindical dos trabalhadores
rurais tem uma preocupação muito grande: a questão da interferência
do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, na elaboração
e execução da Reforma Agrária. Nós debitamos os recuos que houve
ao Gabinete Civil da Presidência da República e também, no caso espe-
cífico de Minas Gerais, ao governo estadual, que tem demonstrado gran-
de má vontade em relação à proposta de Reforma Agrária. Nunca hou-
ve um pronunciamento favorável à Reforma Agrária, houve, sim, alguns
pronunciamentos contra ela. O próprio PMDB, enquanto partido, nun-
ca se manifestou favorável à execução da Reforma Agrária. Apenas al-
guns deputados têm-se manifestado favoravelmente. Outro entrave
muito sério é a falta de recursos humanos do INCRA, órgão encarrega-
do cia execução do Plano Regional de Reforma Agrária em Minas Ge-
rais. Hoje, o INCRA tem apenas quatro equipes encarregadas de fazer
vistorias nas propriedades a serem desapropriadas. Esse é um problema
grave, se considerarmos o número de conflitos em Minas Gerais e o nú-
mero de famílias que deveriam ser assentadas: 14.000. Essa meta já es-
tá, inclusive, prejudicada, por falta de material humano para a execu-
ção. Outro entrave é a reação dos latifundiários que tiveram suas terras
desapropriadas e recorreram à Justiça. E a Justiça, como sempre, tem
sido muito morosa para decidir as questões relativas às desapropria-
ções.

NAIR: Gostaria de complementar, ressaltando um outro aspecto. Um
dos principais entraves à execução do Plano Nacional de Reforma Agrá-
ria, além dos citados, se encontra, a meu ver, na própria natureza e
no significado da Reforma Agrária. À medida que a proposta de Refor-
ma Agrária se situava, como se pode depreender dos seus fundamentos,
na necessidade de solução da crise do capitalismo brasileiro, dirigida,
principalmente, por uma fração desse capital, que é o capital industrial
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e financeiro, a ele interessava, fundamentalmente, ampliar o mercado
interno. A diminuição das terras ociosas possibilitaria uma ampliação
do mercado, na medida em que essas terras exploradas consumiriam
adubos, inseticidas, máquinas, equipamentos agrícolas etc. Por outro
lado, o aumento da produção de produtos alimentares facilitaria, tam-
bém, a redução do valor da mão-de-obra industrial. Então, a Reforma
Agrária, tal como se apresentava na proposta, se colocava não só como
resposta à luta dos trabalhadores, mas, também, como uma solução
para a crise do capitalismo no Brasil, que prejudicava a expansão do
capital, principalmente do capital industrial e financeiro. Mas acontece
que o objetivo principal dessa Reforma era a redistribuição da terra
e a desapropriação, o seu instrumento. Ora, isso significava um debili-
tamento da classe dominante agrária, que perderia a terra, perderia par-
te de seus lucros e veria o preço da terra cair. A ela não interessava,
portanto, essa proposta de Reforma Agrária, mesmo nos moldes do sis-
tema capitalista. E foi exatamente ela que se armou, "até os dentes", e
se movimentou para levantar toda reação possível à proposta apresentada.
Através de uma recolocação do problema, de uma modificação na nature-
za da Reforma Agrária, ela conseguiu, de uma certa forma, fazer com que
a questão agrária voltasse a ser uma questão de segurança nacional.
E o plano de Reforma Agrária foi totalmente descaracterizado. A ques-
tão da função social da terra, das áreas prioritárias, isso tudo foi perdi-
do no Plano Nacional. Não se fala mais em função social da terra e im-
pede-se a desapropriação dos latifúndios. A desapropriação deixou de
ser o instrumento principal, transformou-se a Reforma Agrária em ne-
gociação, acordo, em função dos interesses dos proprietários da terra.

Assim, o Plano Nacional, como foi aprovado, deturpa a "questão
social da terra" e estabelece, ademais, um outro parâmetro de legitimi-
dade: o aspecto econômico, a condição econômica da propriedade.
Se a terra estiver produzindo, mesmo parcial ou inadequadamente, se
o latifúndio tiver uma parte produtiva, pode ser considerado produtivo;
desaparece, portanto, a figura do latifúndio improdutivo. E latifúndio
produtivo é uma aberração. Não existe.

EMÍLIO: Eu vejo três entraves de suma importância com relação à
implantação da Reforma Agrária, principalmente em Minas Gerais:
falta de vontade política do próprio Presidente da República; a posição
contrária do Governador do Estado quanto à Reforma Agrária e, final-
mente, a falta de recursos humanos e financeiros do INCRA. O INCRA
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conta, hoje, com quatro comissões de vistorias, ao passo que deveria ter
dez, para atender à demanda que há no Estado, com relação aos confli-
tos e à área de implantação de reforma agrária. Esses são os pontos
principais da morosidade de implantação da Reforma Agrária, sem fa-
lar na morosidade da Justiça.

INDICADOR: Em que situação se encontra o Plano Regional de Refor-
ma Agrária em Minas Gerais?

SEBASTIAO: Até o momento foram feitas as seguintes desapropriações
por conta do Plano Regional de Reforma Agrária: Fazenda Barreiro, no
Município de Iturama, Fazenda Fruta D'Anta, no Município de João
Pinheiro e Fazenda Aliança, no Município de Pedra Azul. Apenas es-
ses assentamentos é que realmente estão acontecendo na prática. As
desapropriações das fazendas nos municípios de Una( e São Francisco
ocorreram no governo anterior e só agora estão sendo feitos os assen-
tamentos. A desapropriação de Cachoeirinha está sendo discutida a
nível judicial. Nós não questionamos o direito de recorrer à Justiça.
Entendemos que este é um direito que todo cidadão deve ter, o que se
questiona é a morosidade da Justiça em decidir essas questões. No
caso de Padre Paraíso, não foi feita a desapropriação ainda. Os pos-
seiros fizeram um acordo com o suposto proprietário da terra. A de-
sapropriação já foi aprovada na Comissão de Reforma Agrária do
Estado de Minas Gerais mas, na realidade, ainda não foi efetivada.

NAIR: O Plano Regional de Minas Gerais, quando da sua elaboração,
foi fundado num diagnóstico da estrutura agrária em Minas. O INCRA
se baseou em determinados critérios, por exemplo: número de bene-
ficiários potenciais, disponibilidade de terra, número de latifúndios
e áreas de tensão social. Estabeleceram-se, assim, as vinte e seis áreas
prioritárias para a Reforma Agrária em Minas Gerais e cinco áreas
de ação imediata para o período de 86 a 89. Isso organizaria e or-
denaria a implantação da Reforma Agrária porque, inclusive, foram es-
tabelecidas, também, as cinco áreas de ação. Isso implicaria uma
ação organizada, sistemática, planejada. Quando o plano foi para
o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD
e, depois, para a Presidência da República, a oligarquia agrária
pressionou para que se acabasse com essas áreas prioritárias, já que isso
traria uma influência negativa, em termos de queda dos preços da terra.
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Os Planos Regionais foram então modificados e considerou-se toda a
área rural do Estado como área prioritária. O que isso significa? Signi-
fica que se vai fazer uma Reforma Agrária inteiramente sem planeja-
mento e submetida aos interesses políticos locais, regionais. Isso traz,
como conseqüência, uma atuação desordenada, tópica, onde forem
maiores os conflitos. Por outro lado, o Plano Regional não estipula
os recursos necessários. Por exemplo, um dos seus dispositivos estipula
que a indenização, o valor a ser pago, poderá ser estabelecido por laudos
e avaliações, podendo inclusive ser definido pelo Judiciário. Em conse-
qüência, não se pode indicar os recursos necessários. E, hoje, o INCRA
se vê sem recursos para executar a Reforma. A Comissão Agrária, mes-
mo já organizada, não tem condições de caminhar. O que tem sido
feito são os estudos dos processos que já estão no INCRA há cerca de
um ano.

INDICADOR: Quando é que houve essa modifica çâ'o, em reta çao às
áreas prioritárias?

SEBASTIAO: Em maio de 86, quando da aprovação do Plano Regional
de Minas Gerais. O Plano Nacional estabelecia que as áreas prioritá-
rias deveriam ser definidas. O INCRA definiu essas áreas no Estado
e enviou relatório para Brasília, para ser aprovado pela Presidência
da República. Lá, eles decidiram que todo o Estado seria considerado
área rural prioritária para a Reforma Agrária.

NAIR: A desapropriação por interesse social, segundo o Plano Regional,
pode ser feita pelo Poder Executivo. Isso tira do INCRA toda capa-
cidade de agir. Embora, às vezes, a direção do INCRA se mostre ativa,
buscando eficácia e rapidez, ela é golpeada por esse dispositivo de um
decreto: "Só o Poder Executivo pode aprovar a desapropriação."
Mesmo que a Comissão Agrária julgue que uma área deva ser desa-
propriada, o Presidente da República pode vetar e, então, não há desa-
propriação. A última palavra é do Presidente da República. Isso abre
o "leque" de pressões, porque, se pode haver pressões sobre o INCRA,
a nível regional, elas serão ainda maiores a nível nacional.

INDICADOR: Como é con:titu(da a Comissão de Reforma Agrária
de Minas Gerais e como foram indicados os representantes dos traba-
lhadores rurais?
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SEBASTIAO: E constituída por nove elementos: três representantes
dos trabalhadores, três dos produtores rurais, um do INCRA regional,
um das Escolas Agrícolas e um representante do Estado de Minas Ge-
rais. Os representantes dos trabalhadores foram eleitos pelo Conselho
de Representantes da FETAEMG, em escrutínio secreto.

INDICADOR: Qual a função desta Comissão?

SEBASTIÃO: A Comissão não tem caráter deliberativo, mas consulti-
vo. Ela examina os processos de desapropriações propostas pelo
INCRA e dá o seu parecer: se a área deve ou não ser desapropriada.
Mas a palavra final continua sendo da Presidência da República. Outras
funções da Comissão de Reforma Agrária é examinar a relação dos be-
neficiários e das terras desapropriadas e propor metas e formas de agi-
lização da Reforma Agrária no Estado.

INDICADOR: Quantos assentamentos foram programados para Minas
Gerais? Quantos já foram feitos e quantos serão realizados nos pró-
ximos 5 anos?

EDUARDO: Foi programado, para o período 85/86, o assentamento
de 14.900 famílias. Em 1985 não houve nenhum. Foram reprograma-
dos, para 86, 2.000 assentamentos. A meta para cinco anos (86/89)
seria de 138.400 famílias. Esses assentamentos abrangeriam, em Mi-
nas Gerais, uma área de cerca de 504.000 hectares.

INDICADOR: Existe previsão de assistência técnica e abertura de cré-
dito às famílias assentadas?

NAIR: O Plano Nacional de Reforma Agrária implica, também, além
da distribuição da terra, toda uma política agrícola que visaria o atendi-
mento dos trabalhadores que seriam assentados. Esse atendimento
inclui assistência técnica, financiamento, acesso ao crédito rural, sanea-
mento, educação, saúde, etc. Em Minas, o INCRA tem-se esforçado
em fazer, além dos assentamentos, um acompanhamento em termos
de política agrícola. A Reforma Agrária, tal como foi pensada e se
apresenta, tanto na proposta como no plano, não exclui a política agrí-
cola. E, para que ela tenha sucesso, é preciso que haja esse apoio aos
trabalhadores assentados.
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JOAQUIM: A Reforma Agrária é um conjunto de medidas: só a terra,
não resolve o problema. Ë um passo, mas, sem uma política agrícola
e social voltada para o pequeno produtor, a Reforma Agrária não terá
sucesso.

INDICADOR: Dê um quadro geral dos conflitos de terra em Minas
Gerais, das regiões de maior tensao e do número de mortes.

EDUARDO: Segundo o INCRA, são 154 áreas de conflito, abrangendo
cerca de 870.000 hectares, com 68.000 pessoas envolvidas. Esses
números são de dezembro de 1985. Segundo dados mais atualizados,
de agosto de 86, da FETAEMG, são 192 áreas de conflito, sendo 30
no noroeste, 71 no norte, 30 no Vale do Jequitinhonha e 20 no Vale do
Rio Doce, sem falar dos conflitos no Pontal do Triângulo e em outras
regiões do Estado.

O número de mortos foi de 23 em 1985 e 1 em 1986. Em 1986
houve 8 tentativas de assassinato. A nível nacional, em 1985 ocorre-
ram 282 assassinatos e, em 1986, 100.

JOAQUIM: Temos que considerar que sequer os conflitos de terra
foram solucionados através das desapropriações. Os conflitos, em al-
guns casos, se agravaram.

A organização dos trabalhadores rurais tem crescido, mas, em
contrapartida, os fazendeiros também se organizaram, criaram a União
Democrática Ruralista - UDR, para impedir o avanço da reforma
agrária.

Vemos, cada vez mais, crescer a consciência dos trabalhadores
rurais, ao verem o país passando por dificuldades, com uma quanti-
dade enorme de terras ociosas e improdutivas nas mãos dos latifun-
diários, enquanto existem 12 milhões de trabalhadores rurais sem terra.

NAIR: Os conflitos de terra em Minas representam um processo de vio-
lência crescente. O que se observa é que, à medida que o capitalismo
vai entrando no campo, assenhora-se da terra e a transforma num
bem de valor extremo, num bem de reserva de valor e em produtora
de mercadorias para o comércio e para a exportação. Esses conflitos
têm aumentado consideravelmente, inclusive no grau de violência. Os
pequenos produtores, sejam eles pequenos proprietários, posseiros,
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parceiros, arrendatários, têm sofrido um processo de violência brutal.
Eles são pressionados a vender a terra por um preço mínimo, através
de ameaças de prisão, de morte, queima de casas, queima das planta-
ções, derrubada de cercas, invasão de gado para comer a plantação dos
trabalhadores. Uma medida importante a ser tomada é acabar com a
milícia dos fazendeiros.

Acredito que existe muito material na Assembléia, a partir da
Comissão Parlamentar de Inquérito, onde é mostrado o depoimento dos
trabalhadores sobre essa violência. Essa violência não é possível numa
sociedade que se quer democrática. Os trabalhadores, por seu lado,
também vão percebendo, neste processo de luta, como eles estão sendo
subjugados e começam a se mobilizar. Então, a tensão e o enfrenta-
mento se impõem. Antes eles aceitavam, hoje não aceitam mais.

. o.
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