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Fórum Técnico "Reforma Agrária em Minas:
Impasses e Perspectivas"

As grandes questões sociais, com toda a sua complexidade e com

a divergência de opiniões que mobilizam, são ao mesmo tempo
um teste para a democracia e uma oportunidade de
amadurecimento das suas instituições.

A reforma agrária é uma dessas grandes questões que o Brasil
ainda está por resolver. Existe, hoje, um consenso em torno da
necessidade de sua realização e dos benefícios sociais e
econômicos dela advindos. É na definição de "qual" reforma agrária
queremos ou poderemos realizar que se dão os choques de visões
e interesses.

Os vários atores sociais envolvidos na questão - proprietários,
trabalhadores rurais, governo, movimentos sociais, ONGs,
cooperativas, entidades ligadas ao meio ambiente e vários outros
segmentos da sociedade - defendem legitimamente seus
interesses e pontos de vista. Somente com um debate amplo e
sincero entre esses atores e as razões defendidas por eles será
possível chegar a um consenso sobre o que é o "interesse público"
na questão agrária.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao realizar o
Fórum Técnico "Reforma Agrária em Minas: Impasses e
Perspectivas', apresenta-se como espaço para o debate e a
negociação democrática. Nessa empreitada contamos, mais uma

vez, com a participação ativa de entidades da sociedade civil,
movimentos sociais e demais órgãos do governo, na construção
deste grande evento.
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Esta cartilha foi desenvolvida com o objetivo de contribuir para a
ampliação do debate, fornecendo informações básicas sobre a

reforma agrária e a sua história no mundo e no Brasil.

Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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A REFORMA AGRÁRIA

O que é reforma agrária?

A reforma agrária é um termo utilizado para descrever distintos
processos que procuram dar acesso à terra e aos meios de
produção para os trabalhadores rurais que não os possuem.

A reforma agrária é um programa executado no campo, mas o
seu impacto se reflete em toda a sociedade, na política e na
economia. As experiências mundiais apresentam resultados
positivos em relação aos ganhos sociais e ao desenvolvimento
econômico.

Nas regiões brasileiras, onde sua intensidade foi suficiente para
provocar alterações significativas, há concordância de opinião do
governo, dos movimentos sociais, dos assentados e da academia
de que a qualidade de vida dos trabalhadores rurais melhorou e
houve desenvolvimento econômico em relação à situação anterior,
marcada pela presença de latifúndios.

Por que é importante discutir a questão da terra?

Porque a terra, juntamente com o trabalho e o capital, são os
principais meios de produção primária. O seu controle é
determinante para a definição de quem, no conjunto da sociedade,
apropriar-se-á dos produtos e, portanto, das riquezas geradas.

Outro ponto que precisa ser discutido na questão da terra é o da
organização da produção. Na sociedade de mercado, a
sobrevivência e a viabilização de unidades produtivas dependem
de sua capacidade de inserir produtos na lógica de consumo.
Assim, não basta ter a terra, é preciso ter as condições de utilizá-
la de forma rentável e sustentável.
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A reforma agrária é aceita por todos?

Parte da dificuldade para se realizar uma reforma agrária no Brasil
decorre das divergências conceituais entre os diversos segmentos
da sociedade interessados na questão, representados
principalmente pela minoria que concentra a posse da maior parte
das terras produtivas e pelos trabalhadores rurais sem terra.

A expressão "reforma agrária' é utilizada para representar idéias
e propostas bastante distintas. Há os que consideram reforma
agrária como sendo as medidas de estímulo à produção agrícola,
como assistência técnica, crédito agrícola, garantia de preços. Há
também os que entendem que só se pode falar em reforma agrária
quando é eliminada a propriedade privada sobre a terra, ocorrendo
a sua total estatização. Essas são duas posições extremas e,
entre elas, encontramos muitas outras opiniões a respeito do tema.

De onde vem a polêmica sobre a discussão da reforma agrária?

Quando falamos sobre a reforma agrária, falamos também da
distribuição da riqueza e da entrada de novos atores no processo
político de um país. Ao obterem os recursos para assegurarem as
condições de sua própria sobrevivência, os cidadãos passam a
sentir responsabilidade sobre seu destino e. muitas vezes, buscam
participar das decisões de interesse coletivo.

As discussões sobre a reforma agrária têm um marcante
componente de natureza ideológica e seu o debate tende a ser
polêmico. Na elaboração da Constituição Federal de 1988, a
discussão dos artigos relativos a essa questão foi a que mais dividiu
o Congresso Nacional.

Entretanto, atualmente, partidos, lideranças políticas, empresariais,
religiosas e intelectuais e até mesmo grandes proprietários rurais
manifestam-se, de alguma forma, a favor da reforma agrária. O
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grande embate, no momento, diz respeito às divergências sobre o
tipo, a dimensão - onde e em qual proporção de terra - e como
implantar o processo de reforma agrária no Brasil, considerando
inclusive aspectos ambientais e de indenização.

A REFORMA AGRARIA NO MUNDO:

Algumas experiências do século XX

As experiências mundiais da reforma agrária são muito variadas e
dependem diretamente da época e do contexto político, econômico,
social e cultural em que ocorreram. Dessa forma, buscando
compreender melhor a reforma agrária, os pesquisadores têm
procurado organizar, por meio de classificações, os modelos
adotados nos diversos países. Neste trabalho, adotamos a
classificação feita pela Universidade de São Paulo (USP) 1 : 1) -
reformas agrárias revolucionárias; 2) - reformas agrárias
inconclusas; 3) - reformas agrárias impostas; e 4) - reformas
agrárias convencionais.

1) Reformas agrárias revolucionárias

São aquelas que ocorreram associadas a um processo muito mais
amplo de transformações sociais e que alteraram profundamente
o perfil de distribuição da terra. Quase sempre, esse tipo de reforma
agrária ocorreu no contexto de revoluções socialistas.

Ex.: Rússia, China, Cuba, Vietnã, México (inconclusa) e alguns
países da Europa Oriental

2) Reformas agrárias inconclusas

São aquelas que se deram em países onde houve mudança
significativa na estrutura do poder central, em decorrência do
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aumento da participação de forças populares, mas que não se
consolidaram ou até mesmo foram revertidas.

Ex.: Bolívia, Egito, Portugal, Peru, Nicarágua e Guatemala.

3) Reformas agrárias impostas

São os casos típicos das reformas agrárias impostas pelos norte-
americanos, ocorridas no Leste Asiático, após o final da Segunda
Guerra Mundial. São consideradas bem-sucedidas e um dos
principais fatores responsáveis pelo desenvolvimento daqueles
países no período pós-guerra.

Ex.: Japão, Coréia do Sul e Formosa.

4) Reformas agrárias convencionais

São aquelas realizadas segundo os marcos legais existentes ou
acordos entre as diversas forças sociais, sem a ocorrência de
rupturas. O alcance dessas reformas é bastante variado, sendo,
em geral, relativamente pouco abrangente, localizado e não
alterando significativamente o perfil de distribuição da propriedade
da terra

Ex

• Países da América Latina, como Colômbia, Venezuela, Brasil,
Costa Rica. Panamá e Paraguai.

• Em âmbito mundial, países como Indonésia, Filipinas, Índia,
Malásia, África do Sul, Marrocos e Itália.
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PAíSES QUE IMPLANTARAM A REFORMA AGRÁRIA

CHILE
Contexto: Após 1970, o governo socialista, acelerou a reforma
agrária iniciada anteriormente.

Como foi: O caso do Chile merece destaque especial. Realizada
segundo os marcos estabelecidos pela legislação aprovada pelo
parlamento, a reforma agrária chilena foi profunda, desapropriando
e redistribuindo mais de 90% das terras controladas por latifúndios.
Em 1972, o tamanho máximo de cada propriedade estava reduzido
a 80 hectares. O excedente foi dividido entre camponeses
organizados em cooperativas.

Resultados: Após um golpe de estado liderado por militares, o
processo foi estancado e, a seguir, revertido. A ditadura militar
que assumiu o governo em 1973 aboliu as cooperativas, mas
manteve a maioria das terras nas mãos dos beneficiários da
reforma. Apesar disso, a reforma agrária provocou mudanças
irreversíveis e é considerada um dos principais fatores responsáveis
pelo atual sucesso da agricultura do país.

CHINA
Contexto: A reforma agrária chinesa foi realizada após a Revolução
de 1949. Antes disso, há registros de assentamentos, durante a
dinastia Wei, entre 386 e 535. O imperador deportou componeses
para regiões abandonadas depois das guerras de conquista. Só
no reinado de Tão Wu Ti, entre 386 e 409, mais de 450 mil pessoas
foram assentadas em terras cultiváveis, o que aumentou a
produção agrícola e favoreceu a expansão da cultura chinesa por
todo o império.
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Como foi: A partir de 1949, a reforma agrária feita pela China
aboliu a propriedade privada e organizou os camponeses em
comunas de cada aldeia, primeiro, com distribuição igualitária da
renda, depois, com cotas estabelecidas para cada trabalhador.
Esses trabalhadores poderiam vender no mercado livre o que
produzissem acima da cota.

Resultados: Com o retorno do capitalismo e a rápida
industrialização do país, houve um grande êxodo rural rumo às
grandes cidades.

CUBA

Contexto: A promulgação da Lei da Reforma Agrária ocorreu em
1959, no Governo Revolucionário - assim que Fidel Castro tomou
o poder (1958) -, com o objetivo de dar terras a 100 mil famílias
camponesas.

Como foi: Inicialmente, o sistema de desapropriação previa, para
os latifundiários, o pagamento com 10% da renda da cana-de-
açúcar. Entretanto, o pagamento não ocorreu, em função do
bloqueio norte-americano e da fuga dos latifundiários para os
Estados Unidos. Naquela época, havia em Cuba diferentes
categorias de agricultores: os sem-terra; os parceiros (meeiros),
que pagavam um percentual pelo arrendamento da terra ao
proprietário; os agricultores, que tinham uma pequena plantação;
e os precaristas, que eram os camponeses que tomaram as terras
de forma revolucionária e as semeavam em condições precárias.
A todas essas categorias de agricultores a Revolução Cubana deu
terras. As terras dos latifúndios de cana-de-açúcar, as de
propriedade de estrangeiros e as públicas, em que se plantava
arroz e se criava gado, foram estatizadas. As demais terras foram
redistribuídas a pequenos proprietários. Um máximo de 402
hectares foi permitido por pessoa. limite depois diminuído para

12



apenas 67 hectares. Arrozais e pastos transformaram-se em
fazendas do Estado. Os arrozais converteram-se em cooperativas.
O restante foi nacionalizado e os proprietários recompensados
com uma pensão.

Resultado: Em geral, a condição social e econômica dos
camponeses melhorou, mas não a produtividade, embora tenha
havido alguns avanços nas propriedades estatizadas.

EGITO

Contexto: A partir da Revolução de 1952, a reforma agrária feita
no Egito foi radical, mas afetou apenas 12 % dos solos aráveis.
No antigo regime, havia terras de propriedade privada - 7 % dos
proprietários tinham dois terços das propriedades, que eram
sublocadas a intermediários que exploravam os lavradores - e
terras comunitárias inalienáveis, alocadas para propósitos
educacionais ou caritativos.

Como foi: Com a reforma agrária, foi estabelecido um teto para
as propriedades de cada indivíduo e os camponeses receberam
as terras excedentes com, no máximo, um quinto do teto para
cada família. Os proprietários foram indenizados com títulos da
dívida pública e os camponeses tiveram de pagar suas terras em
prestações anuais em dinheiro e, além disso, foram obrigados a
se reunir em cooperativas. No entanto, apesar de a situação dos
pequenos lavradores ter melhorado, permaneceu alto o nível de
desemprego no campo e continuaram a existir grandes
propriedades. Recentemente, os efeitos da reforma agrária foram
em grande parte revertidos.

Resultado: O relativo fracasso da reforma egípcia parece
comprovar a tese de que uma reforma agrária tem de ser
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acompanhada por um rápido desenvolvimento industrial para
absorver a mão-de-obra rural excedente, como foram os casos do
Japão, de Taiwan e da Coréia do Sul.

ESTADOS UNIDOS

Contexto: Durante a colonização norte-americana.

Como foi: Nos Estados Unidos, desde o inicio da colonização, as
terras ficaram em mãos de pequenos proprietários no Norte e de
grandes proprietários escravistas no Sul, até que, nos anos 1860,
a escravidão foi abolida e os antigos escravos se tornaram meeiros.
No restante do país e nas terras "públicas', tomadas dos índios e
mexicanos, desenvolveu-se, por meio da outorga de títulos de
propriedade, a pequena exploração familiar de rancheiros, o que
não impediu a progressiva concentração, retratada, por exemplo,
no célebre romance dos anos 1930, "Vinhas da Ira", de John
Steinbeck, ganhador do Prêmio Nobel.

Resultado: De qualquer forma, a história de êxito da economia
norte-americana e da manutenção do mesmo regime político, que
já existia há mais de dois séculos, explica-se pelo fato de que o
país praticamente nasceu, ao mesmo tempo em que iniciou a sua
reforma agrária.

FILIPINAS

Contexto: A partir de 1963.

Como foi: A reforma agrária visou, basicamente, transformar os
meeiros em rendeiros e, em longo prazo, em pequenos
proprietários. No fim dos anos 1980, 400 mil posseiros haviam-se
tornado proprietários e 600 mil meeiros tinham sido transformados
em rendeiros.
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Resultado: A produtividade foi prejudicada pelo pequeno tamanho
das lavouras. O governo filipino, então, fomentou o agrupamento
voluntário de vários pequenos sítios numa grande unidade de
produção, no entanto, o desemprego rural continuou alto.

ITÁLIA

Contexto: A Itália é um país que se caracteriza pela pobreza de
recursos naturais e pela pouca disponibilidade de terras
agricultáveis. Em 1947, adotou a abertura econômica como um
mecanismo estratégico para o desenvolvimento. Era marcante o
atraso tecnológico da agricultura se comparado ao dos seus
vizinhos. Naquela época, existiam 9,5 milhões de propriedades,
com 2,3 hectares em média. Em decorrência da depressão
econômica no período de 1929 a 1930, havia uma grande parcela
de camponeses sem terra e uma parte considerável de
trabalhadores braçais ociosos, que não eram camponeses e nem
produtores diretos, nem a meias, nem por arrendamento, portanto
não tinham emprego estável, porque a agricultura não poderia
assegurá-lo, apesar de ser responsável por 55% dos empregos,
com aproximadamente 70% dos agricultores no sul da Itália. O
problema agrícola não era exclusivo do segmento primário, mas
de dimensão nacional, com graves problemas na região sul. Nesse
eixo começou a gestar o embrião da reforma agrária, que tem
resquícios na última década do século passado, alcança o fim do
primeiro conflito mundial e remete ao final do fascismo, no período
de 1943 a 1944, quando ocorreu uma série de invasões de terras,
com enfrentamentos entre latifundiários e invasores, ocasionando
mortes em vários lugares. O tema era o mais palpitante no
Parlamento Republicano, dominando as atenções nacionais sobre
outros temas.
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Como foi: Os objetivos na época eram controlar os conflitos entre
invasores e proprietários: criar empregos: incrementar a produção
agrícola e, finalmente, liberar recursos produtivos bloqueados nas
mãos dos latifundiários para o uso intensivo e produtivo. A reforma
agrária atingiu 30% do território italiano. As propriedades
consideradas modelo não foram inseridas nesse processo de
desapropriação. Foram assentadas 113 mil famílias, distribuídas
da seguinte forma: 8% já eram pequenos proprietários; 40%,
arrendatários e/ou meeiros; e 52%, camponeses sem-terra e
trabalhadores braçais. O tamanho médio de propriedade criada
foi de 5.5 hectares. Incentivou-se a criação de cooperativas de
produtores e foi implantado um programa específico de crédito,
constituindo-se no elemento principal do processo. A indenização
era em títulos públicos, com tempo de resgate de 25 anos. O
beneficiário recebia a propriedade de forma transitória (período
de três anos), assumia o compromisso de não vendê-la antes de
30 anos e o proprietário se comprometia a pagá-la em cotas anuais,
com taxas de juros subsidiadas, o reembolso era de
aproximadamente 40% do valor indenizado mais os custos de
restruturação, readaptação e construção de obras, etc. (Gorgoni,
1987).

Resultados: Os resultados obtidos demonstram que a taxa de
crescimento nas áreas reformadas tem sido superior à média
nacional, de 3,501,0 em vez de 2,5% a.a. Outra constatação feita 30
anos após a reforma, em 1979, foi que, nas propriedades dos
assentados, havia presença ativa do jovem, o que demonstra a
viabilidade da sucessão nas mãos desses. Os efeitos indiretos
foram o incremento acima da média da produtividade, o
investimento na atividade agrícola devido ao medo de expropriação
e o aumento da demanda de consumo do mercado interno.
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JAPÃO

Contexto: Nos anos 1860, o feudalismo tinha sido abolido e a
terra foi declarada propriedade dos camponeses que nela
trabalhavam, mas em pouco tempo muitos deles, empobrecidos e
endividados, tiveram de vendê-las aos ricos e aos usuários. Em
1943, 66 % das terras eram lavradas por posseiros que tinham de
pagar metade de sua produção aos proprietários. Após a derrota
do Japão, na Segunda Guerra Mundial, as autoridades americanas
de ocupação impuseram a lei de reforma agrária, em 1946.

Como foi: A lei de reforma agrária, imposta em 1946, estabeleceu
um tamanho máximo para as propriedades de cada indivíduo e
expropriou o restante para venda aos posseiros em longo prazo.
Os proprietários expropriados receberam parte da dívida pública
em dinheiro e ações, com vencimento em 30 anos. Os rendeiros,
por sua vez, tinham de pagar ao proprietário, no máximo, 25 % da
produção.

Resultados: A produtividade por área aumentou, mas por
trabalhador diminuiu. Desde então, a agricultura é subsidiada no
Japão. O modelo da reforma japonesa foi aplicado também em
Taiwan, na Coréia do Sul e no então Vietnã do Sul. Em Taiwan e
na Coréia do Sul, a reforma, bem-sucedida, propiciou a prevalência
da pequena propriedade no campo, mas a mão-de-obra rural
excedente só foi absorvida pela industrialização acelerada, além
de ter sido fundamental a ajuda estrangeira. Na reforma taiwanesa,
uma das inovações foi a indenização aos antigos proprietários
com ações em empresas industriais.

MÉXICO

Contexto: A reforma agrária ocorreu com a Revolução Mexicana,
no início do século XX.
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Como foi: A partir de 1915, a reforma agrária devolveu para as
aldeias indígenas as terras que tinham sido tomadas pelos
fazendeiros vizinhos desde os anos 1850, por meio do sistema de
endividamento de seus assalariados índios. Mas as fazendas
originárias permaneceram intocadas e, em 1950, mais de 30 0e

das terras cultiváveis estavam na mão de menos de 0,5 % dos
proprietários. Além disso, as terras indígenas, cultivadas por meios
tradicionais, eram menos produtivas. As fazendas mais produtivas
receberam, como prêmio do governo, a isenção para efeito de
devolução de terras indígenas.

Resultado: A questão agrária permanece aberta no México, como
demonstra a revolta Zapatista.

PERU

Contexto: Na época do regime militar nacionalista, na passagem
dos anos 1960 para 1970, quando foi feita a reforma agrária, o
Peru, que possui apenas 23% do território com potencial para
praticar a agricultura, mantinha relações sociais que chegavam
próximas da escravidão. O êxodo rural determinava um processo
de urbanização acelerada, os problemas migravam da área rural
para a urbana e o ciclo crônico de falta de oportunidades fez com
que o Peru entrasse em ebulição.

Como foi: A reforma agrária não redistribuiu os latifúndios, mas
os estatizou, mantendo-os como grandes unidades de produção,
apenas com melhores condições para os trabalhadores. Com o
fim do regime militar, isso entrou em derrocada. A questão da
soberania nacional tomou corpo após a tomada do poder pela
instituição militar, o que provocou um processo de nacionalização
em todos os níveis. A reforma agrária peruana partiu do
pressuposto de que aquele que trabalha a terra é que tem que ser
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o seu dono, eliminando afigurada  terra como um bem especulativo.
Foram criados limites intocáveis, mas condicionados aos interesses
sociais, como, por exemplo, o cumprimento da legislação

trabalhista.

IMPACTOS DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL

A reforma agrária pode ter repercussões que extrapolam os limites
do campo, atingindo toda a sociedade. A seguir, listamos alguns
impactos que a reforma agrária pode ter no Brasil, de acordo com

especialistas'.

IMPACTOS ECONÔMICOS

1) Criação direta e indireta de empregos a baixo custo

O custo de assentamento de uma família varia de R$ 15 mil a
20 mil, gerando um custo, para cada novo emprego, de R$ 5 mil a
R$ 7 mil. Esse valor representa uma reduzida fração do
investimento necessário para a criação de um emprego na indústria.

Uma intervenção fundiária dessa magnitude implica na geração
de um número expressivo de empregos em outros ramos da
economia, como é o caso do setor de insumos (sementes,
fertilizantes e defensivos agrícolas), máquinas e equipamentos
(tratores, arados, grades, semeadoras, colhedoras, carretas e
caminhões) e outros produtos (sacaria e combustível). Muitas
agências prestadoras de serviços, como é o caso de bancos,
escritórios de assistência técnica, comércio e transportadoras,
também seriam beneficiadas. O processamento a transformação
e o transporte desses produtos também envolveriam uma ampla
gama de atividades e serviços.
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O aumento da renda dos trabalhadores e das famílias beneficiadas
pela reforma agrária também pode aumentar a possibilidade da
aquisição de bens de consumo duráveis como geladeira, fogão,
mesa, cadeira, rádio, televisão, roupa e sapato. Isso significa
também a geração de emprego nas indústrias produtoras desses
bens.

2) Aumento da oferta de alimentos e matérias-primas para o
mercado interno

O aumento da produção leva ao aumento da oferta de alimentos
e de matérias-primas. Com a entrada de novos produtores, há um
aumento de competição. o que leva à melhoria da qualidade dos
produtos e à queda dos preços. Uma expansão significativa da
oferta de produtos assegura melhoria de abastecimento para a
população, especialmente para os estratos de menor renda, que
destinam uma parcela maior do seu orçamento para a aquisição
de alimentos.

3) Obtenção de divisas

Parte do aumento da oferta de alimentos e matérias-primas
industriais pode ser destinada ao mercado internacional.

4) Aumento da arrecadação tributária

O aumento da produção agropecuária e do consumo de produtos
industriais tem significativo impacto na arrecadação de tributos
como o Imposto sobre Produtos industrializados (IPI), Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto
sobre a Renda (IR), Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) e Imposto sobre a Exportação (IE).



IMPACTOS SOCIAIS

1)Melhoria da qualidade de vida

Pesquisas realizadas pela FAO nas mais diversas regiões do País
comprovam uma substancial melhoria em todos os indicadores
sociais pesquisados relativos à moradia, educação, saúde,
mortalidade infantil e lazer. (Romeiro, 1991; Itesp, 2000).

2) Redução da imigração rural-urbana

A elevada concentração da propriedade da terra no Brasil é um
dos fatores responsáveis pela pobreza no campo. A geração de
emprego no meio rural pode contribuir decisivamente para a
redução desse deslocamento populacional, ao mesmo tempo em
que pode fortalecer as pequenas cidades próximas aos

assentamentos.

É necessário aliar a reforma agrária com políticas adequadas ao
grande contingente de agricultores familiares tradicionais. Nesse
sentido, prover condições para a sua permanência no campo é
muito importante para evitar a continuidade da urbanização e a
perda da cultura rural. Vale ressaltar que os custos sociais e
financeiros para o retorno desse contingente de pessoas ao campo
torna-se muito mais elevado para a sociedade.

3) Redução dos problemas urbanos decorrentes do
crescimento das cidades

No curto período de 20 anos, entre 1960 e 1980, quando a

migração rural-urbana foi mais intensa, 28 milhões de pessoas

deixaram o campo, deslocando-se para as cidades. Esse número
é maior que a população do Canadá, na atualidade. Com  isso,

além de atender ao seu próprio crescimento populacional, as
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cidades tiveram o ônus de proporcionar toda a infra e superestrutura
necessárias a essa população adicional, como redes de água,
esgoto, energia elétrica, telefones, pavimentação de ruas, escolas,
hospitais, moradias, transporte e policiamento. Destacam-se
também problemas como o desemprego e a segurança.

4) Redução da mão-de-obra de reserva nas cidades
A criação de empregos no meio rural e a conseqüente diminuição
da migração podem proporcionar a redução da mão-de-obra de
reserva nas cidades. Isso poderá ser decisivo para a elevação do
salário dos trabalhadores urbanos.

5) Estabilidade familiar

Os trabalhadores rurais sem terra são constantemente obrigados
a mudar-se na busca de emprego ou de terra para trabalhar. Essa
instabilidade dificulta a freqüência regular das crianças às escolas.
Outros aspectos da vida da família também podem ser afetados,
o que contribui para a sua fragmentação.

6) Manifestações culturais
Com as necessidades básicas atendidas de forma mais adequada,
os trabalhadores e suas famílias têm condições e recursos para
dedicar uma parcela de seu tempo às atividades de lazer e
manifestações culturais. Dessa forma, é possível resgatar valores
culturais que fortalecem os laços familiares, além de praticar o
exercício pleno da cidadania.

IMPACTOS POLÍTICOS

Ao assumir o controle de uma área de terra, os trabalhadores
iniciam um rápido e marcante processo de mudança de sua postura
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perante o mundo. Passam a sentir responsabilidade sobre seu
destino, ao qual podem dar um sentido e uma diretriz. Superam a
situação de permanente instabilidade e de conseqüente
dependência aos proprietários dos meios de produção.

Essa dependência, muitas vezes, extrapola a relação de trabalho
e acaba incluindo o acesso a serviços como saúde e educação. A
tomada de consciência de seus direitos e deveres faz com que os
trabalhadores se tornem participantes ativos dos processos sociais,
organizando-se na defesa de seus interesses. A maior
conseqüência disso é o surgimento de novos atores no cenário
político, que, via de regra, determinam uma nova agenda de
discussões em que temas ligados a bem-estar social e cidadania
ganham destaque.

CRONOLOGIA DA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL

A história da reforma agrária no Brasil é um capítulo aberto. A
reestruturação da distribuição de terras e das políticas e estratégias
produtivas ainda está por vir. No entanto, devem-se ressaltar o
significado das lutas e dos movimentos das populações rurais e
as iniciativas institucionais que tiveram importante papel na
constituição do cenário atual da disputa pela terra e na configuração
dos projetos de reforma agrária em discussão. Assim,
apresentamos de forma sintética alguns fatos e iniciativas de
destaque nessa trajetória.

1946 - A questão da reforma agrária ganha importância e começa
a ser discutida como um fator relevante para o desenvolvimento
do País. A Constituição da República Brasileira busca legalizar a
reforma, mas nenhum dos projetos de lei enviados ao Congresso
é aprovado.
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Anos 50 - Segmentos como o Partido Comunista Brasileiro e a
Igreja Católica se aproximam das populações rurais. Dessa
interação política, surgem as Ligas Camponesas, de Francisco
Julião, movimentos de trabalhadores rurais e as grandes greves
de cortadores de cana de Pernambuco.

Anos 60
1962 - É criada a Superintendência de Política Agrária (Supra),
com a atribuição de executar a reforma agrária.

1963 - É aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, que insere o
trabalho rural na legislação trabalhista.

Início de 1964— O governo federal começa a tomar uma série de
providências com vistas a efetivar a desapropriação de terras, além
de propor mudanças constitucionais que viabilizariam a reforma
agrária.

1964 (pós-Golpe) - É aprovada a emenda constitucional que
permitia a desapropriação de terras, por interesse social, mediante
pagamento de prévia e justa indenização em títulos especiais da
dívida pública.

Ainda naquele ano, é sancionada a Lei n°4.504, que cria o Estatuto
da Terra.

São criados também o Instituto Brasileiro de Reforma agrária (Ibra)
e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (Inda).

Apesar do arcabouço legal, muito pouco se avança no quesito da
reforma agrária. Além disso, naquele período há a desarticulação
de movimentos populares devido à repressão política.

Anos 70

Em 1970, são extintos o Ibra e o Inda e é criado o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
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Os principais programas são:

Programa de Integração Nacional (PIN), com o objetivo de colonizar
a Amazônia a partir da Rodovia Transamazôflia, atraindo habitantes

do Nordeste.
Programa de RedistnbuiçãO de Terras e Estímulo à Agroindústria do
Norte e Nordeste (Proterra), que assenta um número reduzido de famílias.

Anos 80
No governo Figueiredo, são criados o Ministério Extraordinário para
Assuntos Fundiários (Meaf) e os Grupos Executivos de Terras do
Araguaia; de Tocantins (Getaf) e o do Baixo Amazonas (Gebam).
A preocupação principal desse governo é a titulação de terras,
ficando a reforma agrária fora da sua agenda.

Principalmente após 1984, a questão agrária volta à cena política
graças, principalmente, ao surgimento e fortalecimento de
movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) e de entidades como a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), com o apoio de outros
segmentos da sociedade e da Igreja.
Em 1985, o presidente José Sarney cria o Ministério da Reforma e
Desenvolvimento Agrário (Mirad), ao qual o lncra passa a ser
subordinado, e apresenta o Plano Nacional de Reforma Agrária
(PNRA), previsto no Estatuto da Terra e que pretendia assentar 1,4
milhão de famílias. No final de cinco anos, nem 10% da meta é atingida.
A Constituição de 1988, pela primeira vez, insere em seu texto um
capítulo específico que trata da reforma agrária, além da função
social da propriedade.

Anos 90
No governo Collor, o Mirad é extinto e o programa de
assentamentos paralisado. Nenhuma desapropriação de terra para
fins de reforma agrária é realizada.
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Em 1992, Itamar Franco retoma os projetos de reforma agrária e
cria um programa emergencial para o assentamento de 80 mil
famílias. Nesse programa, são atendidas 23 mil famílias, com a
implantação de 152 projetos.

17 de abril de 1996 - Símbolo da gravidade dos conflitos pela
terra, o massacre de Eldorado dos Carajás traz à tona a urgência
de uma reforma agrária ampla e profunda.

Após a tragédia, o governo Fernando Henrique Cardoso cria o
Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pela reforma
agrária e, posteriormente, pela agricultura familiar. Segundo o lncra,
entre 1995 e 1999, são assentadas 372.886 famílias. Apesar do
número de assentamentos, a estrutura fundiária do Brasil, avaliada
pelo grau de desigualdade na distribuição da terra, continua
praticamente inalterada.
Anos 2000
2003 - O governo Lula se compromete a implantar um Plano
Nacional de Reforma Agrária. Entre as ações propostas, está a
descriminalização dos movimentos de luta pela terra.

POSICIONAMENTO DAS ENTIDADES PARTICIPANTES DO
FÓRUM TÉCNICO "REFORMA AGRÁRIA EM MINAS: IMPASSES
E PERSPECTIVAS" SOBRE A REFORMA AGRÁRIA

A Comissão Pastoral da Terra defende uma reforma agrária com
as seguintes características principais:

1) Os (as) trabalhadores da terra como sujeitos, protagonistas e
respeitados (as) na sua cultura de acesso e convivência com as
terras e águas das diferentes regiões do Brasil.

2) O plano maciço, abrangendo o País inteiro e cumprindo
rigorosamente a função social constitucional da propriedade da
terra, preferencialmente desapropriada.
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3) Os (as) camponeses (as) integrados (as) à produção e
comercialização nacionais, valorizadas as formas coletivas e
cooperativas e adequadamente incluídos (as) no sistema
educacional, sanitário e previdenciário.

Comissão Pastoral da Terra (CPT)

Não há por que deixar de louvar o apoio à facilitação de acesso à
terra de todos quantos livremente elegem como opção de trabalho
o exercício da atividade rural. Importante é que essa conquista se
realize em condições tais que, efetivamente, possibilite a
prosperidade de cada cidadão na exata dimensão de suas
expectativas e capacitação pessoais. Todavia, o que não se pode
tolerar é o desrespeito e a ameaça aos direitos dos que
legitimamente já trabalham e empreendem na produção rural,
principalmente no que tange às ofensas ao direito de propriedade
e ao desapossamento violento e à margem da lei.

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg)

A reforma agrária sustentável é um imperativo social e ambiental,
pois favorece, por meio da democratização da propriedade, a
radicalização da democracia em nosso país. Hoje, a reforma agrária
e a agricultura familiar devem ser vistas também, para além da
função produtiva, como promotoras da descompressão urbana,
como fatores importantes da segurança alimentar e nutricional e
como fatores de serviços ambientais, da produção e manutenção
das águas, da biodiversidade e de outros recursos naturais.

Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (FBOMS)
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• A reforma agrária é o principal instrumento político para a ruptura
com o modelo de desenvolvimento excludente, concentrador de
terra e renda e reprodutor do poder oligárquico. É portanto,
essencial para o desenvolvimento democrático da agricultura e o
resgate da cidadania para os deserdados da terra.

• A reforma agrária impulsiona a democratização do poder político,
econômico e social. Promove geração de emprego, ocupações
produtivas, eqüidade, sustentabil idade ambiental e inclusão
social.

• A reforma agrária deve ser encarada pelo governo Lula não
só como um compromisso de governo, mas principalmente como
instrumento do pagamento de parte da dívida da nação para
com os deserdados da terra, os sem-terra e os agricultores
familiares.

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg)

A intervenção do Ministério Público nos conflitos agrários.

A violência no campo.

A função social da propriedade.

Ministério Público de Minas Gerais

Modificar a estrutura da propriedade da terra, atentando para a
justiça social, as necessidades do povo e os objetivos da sociedade
e garantindo que a produção agropecuária contribua para a
segurança alimentar, a eliminação da fome e o desenvolvimento
econômico e social dos trabalhadores. Deve apoiar a produção
familiar cooperativada, com preços compensadores, crédito e
seguro agrícola, além de levar a agroindustrialização ao interior
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do País, buscando desenvolvimento regional e garantindo melhores
condições de vida, educação, cultura e lazer.

Movimento dos Sem-Terra (MST)

Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
- bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida -, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Com total fidelidade ao enunciado do artigo. 225 da Constituição
Federal, o Ibama está seguro de que é perfeitamente possível
compatibilizar a reforma agrária com a preservação ambiental.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (lbama)

O lncra!SR06-MG é subordinado ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), cuja atribuição principal é operacionalizar as ações
da reforma agrária no âmbito de sua jurisdição. São 150 projetos
de assentamentos instalados, com cerca de 10 mil famílias
assentadas e outras 13 mil acampadas aguardando o acesso à
terra em nosso estado. O governo atual herdou um passivo muito
grande de problemas estruturais no órgão. Os desafios de hoje
para a autarquia são:

• baixa capacidade operacional em razão da redução do efetivo
funcional, que, nos últimos anos, perdeu cerca de 50% de seu
quadro de servidores:

• demanda crescente de famílias para acesso à terra e pressão
social permanente nas regiões de conflito agrário;

• extrema morosidade nos processos judicias de obtenção de terras
para assentamentos;

29



• dificuldade de implantação de novos assentamentos por causa
das restrições da legislação ambiental;

• recursos financeiros insuficientes para atender às demandas de
investimentos nos projetos de assentamentos visando à geração
de emprego e renda;

• dificuldade em implementar parcerias com órgãos estaduais em
razão de problemas orçamentários.

Diante desses dilemas, o lncra-MG espera que o evento contribua

para ampliar os caminhos da reforma agrária e superar os entraves,
buscando parcerias profícuas e duradouras.

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-MG)

A legislação precisa ser aprimorada para que o governo possa
imprimir maior agilidade nas ações de reforma agrária. É urgente
buscar novas formas de arrecadação de terras segundo os
princípios da função social da propriedade, diminuindo o valor das
indenizações. Da mesma forma, é preciso acabar com a burocracia
no repasse de recursos para os trabalhadores assentados. É
inadmissível que uma família fique quatro anos acampada à beira
de estradas e depois mais quatro vivendo debaixo de lonas nos
assentamentos.

Instituto de Terras de Minas Gerais (Iter)

1 - Tornar a indenização de terras desapropriadas para fins de
assentamento mais simples, imediata e justa diminui as ações
intermináveis, facilitando a arrecadação de terras e proporcionando
uma reforma agrária mais ágil e menos onerosa.
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2 - A maior parte das terras devolutas do Estado de Minas Gerais
se encontram degradadas e não servem para assentamento de
reforma agrária.

3 - A recuperação das pequenas propriedades rurais, com efetiva
assistência dos órgãos governamentais, aumenta a produção e
gera emprego para os sem-terra, amenizando, assim, a pressão
dos movimentos agrários.

Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária
(Seara)

A reforma agrária é, por princípio, uma conquista que beneficiaria
a toda a sociedade. A reforma agrária deve ser concebida como
um processo de reordenamento do uso e da posse da terra,

possibilitando condições de trabalho e de vida para trabalhadores
rurais sem terra e com pouca terra. A reforma agrária deve
possibilitar as condições mínimas para que os beneficiados possam
integrar-se efetivamente ao processo de produção e,
principalmente, de consumo da riqueza nacional.

Coordenação do Projeto Diagnóstico Socioeconômico dos
Assentamentos Rurais em Minas Gerais (UFV, Fapemig e Iter)
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