
APRESENTAÇAO

A Reforma Agrária é hoje um dos temas mais atuais e polêmicos
da vida nacional.

A estrutura fundiária do Brasil, caracterizada pela extrema concen-
tração da propriedade da terra, é um reflexo da sociedade em que vive-
mos, com sua r/gida estrutura de classes e grandes diferenças na distri-
buição da riqueza e do poder.

O Estatuto da Terra, promulgado em 1964, define, em seu artigo
19, a Reforma Agrária como "0 conjunto de medidas que visem a pro-
mover melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime
de sua posse e uso, a fim de atender aos princ/pios de justiça social e ao
aumento de produtividade".

Entretanto, as pol/ticas agrárias adotadas ao longo dos últimos vin-
te anos deram ênfase à tributação dos latifúndios e à concessão de t/tu-
los de posse aos pequenos agricultores, sem resolver, efetivamente, o
problema da terra.

O agravamento dos conflitos fundiários, o aumento do número de
agricultores sem terra e o crescimento do êxodo rural levaram o atual
governo a aprovar o Plano Nacional de Reforma Agrária para o per/odo
1985/1989.

Esperando contribuir para o debate desse grave problema nacio-
nal, o INDICADOR publica número especial sobre a questão agrária,
contendo a reprodução da mesa redonda realizada na 38'1 reunião anual
da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência - SBPC e entrevis-
tas sobre os Planos nacional e regional de Reforma Agrária.

Optou-se pela publicação da mesa redonda da SBPC, pela /mpor-
tância do trabalho cient/fico desenvolvido por essa entidade, seu ca-
ráter representativo, bem como pela diversidade de opiniões apresenta-
das no evento.

Com o objetivo de apresentar ao leitor o conteúdo dos Planos
nacional e regional de Reforma Agrária, sua aplicação no Estado e os
principais entraves à sua execução foram realizadas entrevistas com re-
presentantes dos trabalhadores na agricultura (FETAEMG), da Fe-
deração da Agricultura (FAEMG), de instituições acadêmicas (UFMG e
ESAL) e da Superintendência Regional do INCRA.

Aos participantes da mesa redonda e aos entrevistados, os especiais
agradecimentos da equipe técnica.
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