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CAPÍTULO 3 

NOVO PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA: CARÁTER DA 

INTERVENÇÃO ESTATAL 

 

No período que se estende entre 1961 e 1964, temos o confronto de duas estratégias de 

desenvolvimento. Ambas postulavam um aprofundamento da expansão capitalista, além de se 

fundamentarem na proteção da indústria interna contra os efeitos da lei do valor internacional. As 

diferenças encontram-se no reconhecimento do direito de participação dos trabalhadores no 

processo político, no reconhecimento da legitimidade de certas demandas sociais e na proteção 

relativa que se daria aos capitais nacionais frente à concorrência do capital internacional, limitando 

no projeto reformista a ação deste último àqueles setores onde o capital nacional não tivesse 

condições de penetrar. Em termos das estruturas agrárias, o primeiro projeto favorecia um caminho 

distributivista, em particular de eliminação dos setores latifundiários mais atrasados. Porém não se 

tratava de modificar ou mesmo diminuir a importância econômica do setor agro-exportador.  

A partir do momento em que os processos históricos alternativos só podem ser motivo de 

especulação, é difícil determinar em que direção poderia ter desembocado esse projeto nacional-

reformista. De fato, a ação desenvolvida pelo regime militar, recém-chegado ao poder, foi a de 

orientar a saída da crise econômica, que se iniciou em 1961, no sentido de permitir uma 

reorganização do capital na direção de uma maior concentração e centralização. Dessa forma, as 

empresas industriais mais avançadas se fortaleceram ao mesmo tempo em que deprimiram o nível 

salarial da classe operária, gerando assim as condições de um novo ciclo de expansão econômica 

com a participação maciça do capital estrangeiro e o suporte das empresas estatais. 

Após o golpe de 1964, a resposta imediata do Estado aos movimentos rurais foi a de uma 

severa política de repressão, ao passo que, ao nível econômico, os problemas de oferta de produtos 

agrícolas enfrentados no Governo Goulart serão resolvidos, pelo menos de forma imediata, pela 

recessão que se estende até 1967. Embora os índices de crescimento  agrícola tenham sido os mais 

baixos das últimas décadas (ver Tabela 1.1), a diminuição da capacidade aquisitiva da classe 

trabalhadora, devida à política de arrocho salarial, compensou o decréscimo da produção agrícola. 

A inserção da agricultura dentro do modelo de desenvolvimento orientado pelo grande 

capital que se afirma nesse período, se dará dentro das coordenadas gerais de expansão da produção 

agrícola para o mercado interno e externo, a fim de permitir a manutenção de baixos custos na 

reprodução da força de trabalho urbano e de aumentar o montante de divisa para que se mantenham 

as importações de insumos e maquinarias necessários para a expansão do parque industrial. A forma 

específica pela qual essas coordenadas se realizam na agricultura esteve  determinada pelo padrão 

de acumulação industrial, centrado no desenvolvimento de um complexo agroindustrial liderado 
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pelas grandes empresas estrangeiras e pela correlação de forças sociais no campo, totalmente 

favoráveis aos grandes proprietários. 

A ação do Estado nesse contexto orienta-se para a modernização da agricultura, visando a 

integrá-la ao novo circuito produtivo liderado peja agroindústria de maquinarias e insumos e de 

processamento de matéria-prima, ao mesmo tempo em que mantém seu papel de estabilizador entre 

as necessidades do mercado interno e a pressão do mercado externo, e de gerador das condições 

infra-estruturais necessárias à expansão do conjunto do setor. 

O novo padrão de produção agrícola orienta-se fundamentalmente para a integração vertical 

entre indústria e agricultura e para o incremento da produção através do aumento de produtividade, 

embora sem chegar a substituir totalmente o antigo padrão de expansão agrícola. A produção 

tradicional não é, nem poderia ser imediatamente substituída, como também se mantém o padrão de 

expansão horizontal através da ocupação de fronteira. Esse tipo de expansão passa, porém, a 

adquirir um novo caráter na medida em que se dá conjuntamente com a expansão vertical, isto é, a 

expansão da fronteira passa a se integrar de forma crescente com a expansão do complexo 

agroindustrial. 

A seguir, apresentaremos as linhas gerais da estrutura do Estado, dos aparelhos do Estado e 

das políticas públicas relacionadas com a agricultura, para analisar, de forma mais detalhada, sua 

relação com a expansão do complexo agroindustrial. 

 

3.1 A estrutura do Estado 

A implantação do regime militar criou as condições favoráveis para a implementação das 

políticas necessárias para a afirmação do modelo de desenvolvimento capitalista monopolista 

dependente, centrado na expansão das grandes empresas de capital estrangeiro, nacional e estatal, 

que permite, portanto, novos níveis de acumulação de capital e internacionalização crescente do 

mercado interno. 61 

Não existe, porém, uma relação unívoca entre o padrão de acumulação em que se apóia o 

regime militar e o tipo de resposta dado aos problemas levantados no setor agrícola no período 

imediatamente anterior. Se, de um lado, o regime não iria apoiar uma reforma agrária radical que 

significasse uma transformação global do padrão de propriedade da terra, especialmente dos setores 

mais capitalizados da agricultura, de outro lado, sua ênfase na modernização das forças produtivas e 

na obtenção de níveis mais altos de eficiência implicava, de alguma forma, mudanças na política 

para o setor agrícola. Ao mesmo tempo, era necessária a resolução dos problemas relacionados com 

as contradições sociais que tinham surgido no campo, e se num primeiro instante a arma aplicada 

                                                 
61 Uma síntese do "modelo brasileiro" encontra-se em Cardoso. 1973. 
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tinha sido a repressão, no decorrer do tempo a resposta deveria ser outra. Portanto, colocava-se 

diante do regime a possibilidade de desenvolver  uma reforma agrária parcial em certas regiões do 

país que, não modificando basicamente o padrão de desenvolvimento agrícola, poderia pelo menos 

permitir a criação de um setor de pequenos proprietários reformados em regiões tradicionalmente 

dominadas pelo latifúndio tradicional. Dessa forma, ter-se-ia institucionalizado, ao nível nacional, o 

desenvolvimento combinado do modelo familiar e grande extensão ( farmer/junker). 

Embora muitos aspectos da história política desse período exigem novas  pesquisas, é 

possível distinguir a existência de um projeto de reforma agrária especialmente na primeira fase do 

novo regime. De fato, conjuntamente com o desenvolvimento de políticas orientadas para a 

modernização do setor agrícola, que se mantiveram durante os diferentes Governos militares, a 

questão da reforma agrária foi vária vez levantada, sofrendo no decorrer do tempo importantes 

modificações. É  possível distinguir nos governos militares  várias fases.  Em primeiro lugar, no 

período que vai de 1964 a 1969 - presidências dos marechais Castelo Branco e Costa e Silva -, as 

várias tentativas de avançar uma política de reforma agrária não chegam a se cristalizar em políticas 

efetivas. No segundo período, que se estende de 1970 a 1973, a proposta de uma reforma agrária é 

substituída por programas localizados, orientados a resolver o problema fundiário em localidades 

específicas, e, com um instrumental puramente técnico-administrativo. Finalmente, no terceiro 

período, que vai de 1973 a 1978, a preocupação com a distribuição de terras fica totalmente mar-

ginalizada; invertem-se os termos do discurso sobre o  problema fundiário, como sendo este não 

mais causado pelo latifúndio, mas sim pelo minifúndio. 

No primeiro período, o Governo Castelo Branco promulga em 1964 o Estatuto da Terra e a 

Emenda Constitucional nº. 10, que permite o pagamento de indenização com títulos da dívida 

pública e estabelece as bases legais para a realização de uma reforma agrária. Durante o Governo 

Costa e Silva, através do Ato Institucional nº. 9, de abril de 1969, elimina-se da Constituição a 

exigência de pagamento prévio das indenizações aos latifundiários. 

A partir do Governo Médici o problema agrário passa a se reduzir, no discurso oficial, ao 

Nordeste. Através dos programas nacionais de colonização e compra de terras, busca-se uma saída 

para a resolução dos problemas mais urgentes, porém é deixada de lado qualquer referência impor-

tante à realização de uma reforma agrária. Implanta-se dessa forma o PIN e o Proterra, com ênfase 

na colonização amazônica e na promoção de projetos de colonização no Nordeste. 

Já em fins do Governo Médici, e claramente durante o Governo do general Geisel, a política 

de colonização perde todo o peso, quando os novos programas para a agricultura possuem um 

caráter mais localizado e já não mais eram orientados para a promoção de algum tipo de 

distribuição fundiária. De fato enfatiza-se agora a necessidade de "reunificação dos minifúndios" 

que representariam uma trava para o desenvolvimento agrícola. Portanto, deixa-se de lado qualquer 
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preocupação com a transformação da grande propriedade, e, em função de viabilizar uma maior 

racionalização do setor de pequenos proprietários tradicionais, enfatiza-se a necessidade de criar 

propriedades com a extensão mínima necessária para desenvolver uma agricultura capitalizada. 

A derrota do projeto reformista na agricultura pode ser associada a uma diversidade de 

fatores. Por um lado, no período 1964-69, o Governo sofreu forte oposição à reforma agrária não 

somente dos setores latifundiários tradicionais, que mantinham ainda certo poder de barganha 

político, como também do conjunto da burguesia rural, para a qual uma reforma agrária não deixava 

de representar um questionamento da propriedade da terra. Por outro lado, é provável que a própria 

burguesia industrial-financeira mantinha restrições ao projeto de reforma agrária, na medida em que 

esta poderia implicar sérias disrupções econômicas e/ou políticas. 

A primeira fase encerra-se em 1968, com o Ato Institucional nº 5. Este fortalece o poder 

executivo, criando as condições políticas para que se diminuísse a influência direta sobre o governo 

dos diversos grupos sociais, inclusive dos latifundiários, e de fato, a partir dele, se darão os decretos 

que permitiriam legalizar uma ágil reforma agrária. Porém, a situação pós-1969 não se orientará  na 

direção de uma transformação da estrutura fundiária. A luta contra o movimento guerrilheiro levara 

ao fortalecimento do imobilismo político, eliminado à participação social mínima necessária para a 

realização de uma reforma agrária, ao mesmo tempo que a expansão econômica dará os novos 

temas ideológicos de sustentação do regime. Assim, o controle do Estado pela tecnocracia faz com 

que os problemas sociais se reduzam a problemas técnicos, onde a concentração de recursos 

financeiros em tomo de projetos-impacto se transforma em sucedâneo de transformação social. 

Se, no primeiro período, se discute o problema de compras de terras por estrangeiros no 

país, e uma Comissão Parlamentar de Inquérito é instaurada com esse objetivo, no segundo e 

terceiro período, o Governo passa a aceitar, e indiretamente a estimular - através de incentivos 

fiscais - a compra de terras por empresas estrangeiras instaladas no país. A passagem do primeiro ao 

segundo período pode ser simbolizada com a renúncia, no Governo Médici, do general 

Albuquerque Lima (principal propugnador dentro do Governo de uma reforma agrária), o ministro 

do Interior. A passagem do segundo para o terceiro período pode ser assinalada com a renúncia do 

ministro da Agricultura, Cirne Lima, numa carta onde se acusa a importância crescente do grande 

capital estrangeiro na determinação da política agrícola62: 

“Infelizmente os mecanismos governamentais, visando o abastecimento interno, sem 
atingirem a estabilidade desejada pelo consumidor urbano, mais têm favorecido o setor 
industrial e comercial de exportação, crescentemente estrangeiro, e tornando cada vez 
menos brasileiros os resultados da prosperidade do país. 
O Brasil cresceu economicamente a níveis admiráveis nos últimos anos. mas, como Vossa 

                                                 
62 Embora a carta de fato se esteja referindo às contradições entre os produtores nacionais de carne e os grandes 
frigoríficos, o enfrentamento no seio do Governo se deu igualmente em torno dos projetos de colonização, que o 
ministro da Agricultura desejava manter. 
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Excelência reiteradamente tem afirmado, não é o crescimento econômico um fim em si, 
mas sim um instrumento de justiça social. As condições de pleno desenvolvimento, 
atingidas na proporção em que diminuem a fome, a miséria, a pobreza e a doença, 
continuam sendo a preocupação de Vossa Excelência e de todos os brasileiros. 
A busca da eficiência e da produtividade certamente necessária tem esmagado, de outra 
parte, os interesses do médio produtor, do pequeno ou médio industrial ou comerciante, 
estes brasileiros, em benefício daquelas corporações multinacionais, indispensáveis 
também, se adequadamente disciplinadas, como em qualquer país, em prol do interesse da 
coletividade”.  
 

No entanto, não esteve em jogo, em nenhum dos Governos militares, propostas de 

transformação básica da estrutura fundiária. O centro das diferenças refere-se particularmente à 

realização de uma reforma agrária parcial no Nordeste e a uma maior institucionalização do 

processo de colonização de fronteira. A partir de 1969, com a afirmação do sistema repressivo 

acompanhado pelo boom econômico, as posições reformistas, enfraqueceram ainda mais, quando o 

Governo passou a incentivar nas regiões de fronteira o investimento do grande capital do Centro-

Sul. A partir desse momento, dá-se uma simbiose crescente entre os interesses do grande capital 

monopolista e a estratégia de manutenção da estrutura fundiária. 

Embora não seja de esperar, atualmente, ao nível do conjunto da burguesia, o apoio ou 

mesmo a aceitação de medidas reformistas profundas para o agro, as lutas sociais no campo e o 

movimento popular no seu conjunto poderão modificar essa situação, aprofundando certas 

contradições intraburguesas, que no contexto atual não têm importância central. Isso, na medida em 

que a necessidade de neutralizar um fator potencial de desestabilização da ordem burguesa possa 

levar parte da burguesia a apoiar medidas reformistas.  

 

A integração/repressão das classes dominadas 

O período de 1964 a 1978 caracteriza-se pela destruição das formas autônomas de 

organização e representação das classes subordinadas. Dentro desse contexto, o Governo, porém, 

continuou agindo no meio rural em termos de extensão de legislação e serviços sociais oferecidos 

pelo Estado. Assim, o estatuto da terra promove mecanismos que permitem  uma maior intervenção 

estatal ao nível de instauração de cooperativas, sindicalismo, assistência técnica e eletrificação rural 

(além do mais, a emenda constitucional nº. 10 transfere para a União a competência de decretar 

impostos à propriedade rural e o direito de expropriação com os pagamentos sendo efetuados 

através de títulos da dívida pública).63 O imposto à propriedade rural, embora efetivado, é feito com 

critérios que o fazem totalmente inócuo, quando não contraproducente, na medida em que o maior 

ônus incide nas pequenas e médias propriedades, ao invés de nas grandes. 
                                                 
63 A intervenção federal no controle das terras devolutas antigamente em mãos estaduais, se afirma em 1970 e 1971, 
quando os Decretos nº. 1.106 e 1.164 concedem à União o controle de 100km de terras devolutas ao largo de cada lado 
das rodovias federais na Amazônia legal. 
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A estrutura dos serviços sociais, ainda em expansão, sofre um importante crescimento no 

período. Assim, o fundo de assistência e previdência social para os trabalhadores agrícolas 

(posteriormente Funrural), criado em março de 1963, como parte dos dispositivos ligados ao 

Estatuto da Terra, tem a partir de 1964 um crescimento real. Em 1971, é criado o Pró-Rural, que 

instaura a aposentadoria por velhice ou invalidez no meio rural, e amplia o serviço social e médico-

hospitalar existentes. 

A supressão das organizações autônomas das classes subordinadas não eliminou totalmente 

as instituições sindicais existentes, embora estas passassem a ser controladas pelo Governo. Desse 

modo a Contag (Confederação de Trabalhadores da Agricultura), que foi criada no início de 1961, 

expande-se enormemente no período, o imposto sindical passa então a ser recolhido 

compulsoriamente junto com o imposto territorial, de cujo total 15% vão para o Incra e o resto se 

distribui da seguinte forma: 20% para o Governo federal, 15% para a Federação Sindical, 5% para a 

Confederação Sindical e 60% para o Sindicato. Embora suas atividades fossem controladas pelo 

Governo federal, a Contag, em fins da década de 1960,  passou a ter uma liderança que, dentro dos 

limites da estrutura institucional, assumiu uma posição de maior defesa dos interesses dos 

trabalhadores e pequenos proprietários rurais. 

Um dos obstáculos à consolidação das linhas de atuação da Contag, especialmente a longo 

prazo, é a inclusão dentro dela de várias categorias de trabalhadores, desde aqueles totalmente 

proletarizados até pequenos proprietários rurais que se utiliza de trabalho assalariado. 

Outro instrumento de integração ideológica e de controle governamental dos pequenos 

proprietários é o movimento cooperativo. Este tem sido incentivado tanto por motivos de caráter 

econômico - centralização da produção e do apoio técnico e assistência social, disciplinamento e 

controle do uso de crédito público e centralização - quanto por motivos ideológicos, na medida em 

que a cooperativa é apresentada como sendo a solução dos problemas do pequeno agricultor, ao 

mesmo tempo em que elimina do discurso os confrontos de interesses diferenciados dentro da 

cooperativa. 

Pelos Decretos-Leis nº. 59 de 26 de novembro de 1966 e 5.764 de 16 de dezembro de 1971, 

as cooperativas passam a ser tuteladas pelo Estado, ficando aberta a possibilidade de intervenção na 

cooperativa pelo Incra. Embora o Governo tenha desenvolvido uma ampla política de divulgação, o 

movimento cooperativo está limitado não só pelo baixo nível de mobilização real, necessário para o 

aprofundamento da ideologia cooperativista, mas também pela clara existência de limites 

estruturais, em especial no Nordeste, ao desenvolvimento das estruturas cooperativas. Assim, temos 

segundo um relatório do Ministério da Agricultura, que no Nordeste 24,7% dos associados não têm 

excedentes comercializáveis e que o analfabetismo de grande parte da população rural não permite 

que se afiliem às cooperativas. Finalmente, grande parte das cooperativas existentes, especialmente 
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no Nordeste, são controladas e favorecem os grandes proprietários, de forma que os pequenos não 

têm interesse de se afiliar (Ministério da Agricultura, 1977a). 

Portanto, a repressão das classes subordinadas, não deixou de vir acompanhada de medidas 

de integração inseri das dentro dos mecanismos de controle da força de trabalho pelo Estado. Essa 

tendência exprime, ao mesmo tempo que promove, um movimento de unificação político-ideo-

lógica do mercado de trabalho e a criação de um campo de luta unificado dos trabalhadores do 

campo e da cidade. 

A possibilidade de uma reforma agrária restrita está presente nas preocupações da 

tecnoburocracia estatal, preocupada com o incremento do desemprego urbano e a miséria de amplos 

sectores  camponeses como fonte de instabilidade política, e membros proeminentes de organismos 

governamentais ligados ao setor agrário assim como organismos internacionais vêm assinalando a 

necessidade de uma política especial para o que eufemisticamente se denomina "agricultura de 

baixa renda". De todas formas a estrutura de serviços que o Estado está introduzindo no campo 

como aposentadoria, serviço médico e educação já são e serão utilizados de forma crescente, como 

mecanismos de controle e integração ideológica da população rural. 

Não é esta saída - a reforma agrária setorial -, porém, que parece se afirmar hoje no Brasil. 

A política atualmente dominante para as regiões atrasadas, particularmente o Nordeste, é a do 

fortalecimento de uma camada de pequenos e médios produtores com apoio sistemático de serviços 

e créditos. Essa política foi até recentemente em grande parte frustrada pela imposição dos 

interesses dos grandes proprietários, embora tenha sido tentada primeiro com o Proterra e 

posteriormente com o Polonordeste, este último com apoio ativo do Banco Mundial. 

O fortalecimento de uma camada de camponeses (necessariamente pequena dada à relação 

entre oferta de terras, número de minifundistas, "pacote tecnológico" e recursos oferecidos) é de 

fato uma tendência dominante em vários países latino-americanos. Seja na Colômbia, no Equador 

ou na Bolívia, o Banco Mundial, com o apoio dos grupos dominantes locais, está promovendo o 

"fortalecimento da pequena produção", que visa à criação de um estrato de pequenos produtores 

capitalizados orientados especialmente para o mercado interno. 

Nos últimos anos, essa proposta foi em grande parte frustrada, dada o contexto   de um 

regime repressivo não preocupado com assegurar uma base social mais ampla de sustentação. 

Entretanto, nas condições atuais de reorganização política, essa proposta aparece como dominante 

na esfera governamental. Se essa política for bem-sucedida, não deixará de ter um impacto im-

portante na aceleração da diferenciação interna dos pequenos produtores nas regiões atrasadas. 

Sem dúvida, a reforma agrária não se apresenta como único caminho para tentar integrar 

setores de trabalhadores rurais dentro da estrutura de dominação burguesa. O desenvolvimento de 

sindicatos e a formação de cooperativas apresentam-se igualmente como opções de que o Estado se 
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poderá utilizar, e de fato já se está utilizando. Apesar disso, são estruturas organizacionais com 

capacidade limitada de cooptação, no que se refere ao campesinato, na medida em que não possuem 

propostas específicas a oferecer a este setor. 

A sindicalização do trabalhador rural é em grande parte ainda uma realidade formal, na 

medida em que a estrutura sindical é controlada pelo Estado e a própria Contag ainda não possui  

capacidade de mobilização autônoma. Uma questão central que afeta o sindicalismo rural é a 

própria estrutura da classe operária no campo, altamente heterogênea, na qual o assalariado se 

confunde com o minifundista, já que o assalariado temporário (muitas vezes ele mesmo pequeno 

proprietário de terra)  ainda é uma figura central no campo. Dentro desse contexto, uma estrutura 

sindical que represente especificamente o setor dos assalariados se confronta com as manipulações 

do Governo, que ora procura unificar diferentes camadas, anulando as suas diferenças, ora as 

diferencia totalmente de forma artificial. 

Temos, portanto, que o Governo se utiliza, de forma diferenciada, segundo as diferentes 

categorias sociais no campo, de diversos mecanismos de integração e dominação. Em certos casos, 

políticas orientadas para acelerar a diferenciação interna entre os próprios produtores familiares 

podem ser claramente indicadas. Assim, por exemplo, os projetos em regiões atrasadas, em que a 

promoção de certas camadas de pequenos agricultores visa diferenciar e privilegiar um setor do 

resto, como é o caso do Polonordeste. 

A questão central que se coloca para a burguesia é a geração de novos mecanismos de 

controle político dos pequenos produtores e trabalhadores rurais. A deterioração dos mecanismos 

tradicionais de dominação no campo, que gerou as mobilizações no período anterior ao golpe de 

1964, colocou frente à burguesia a tarefa de renovar a estrutura de dominação no campo, a partir de 

um papel ativo do Estado. A repressão, portanto, embora se tenha imposto e venha se impondo 

ainda hoje parcialmente como mecanismo imediato para resolver conflitos no campo, é um meca-

nismo que tende a ser substituído por novas estruturas político-ideológicas e econômicas de 

dominação. 

As formas de integração no Estado burguês atualmente em curso se dão no sentido de 

criação de organizações sindicais e cooperativas, serviços e projetos específicos de reordenação da 

estrutura de dominação na agricultura (além dos mecanismos gerais de penetração ideológica como 

meios de comunicação de massas e educação), atrelados ao Estado. 

As cooperativas apresentam-se como o mecanismo através do qual o Estado disciplina o 

pequeno produtor no uso de crédito e insumos modernos, ao mesmo tempo que oferece ao Estado 

uma organização relativamente fácil de penetrar e manipular, seja pela própria tendência das dire-

ções das cooperativas a se desvincular das bases, seja através dos mecanismos materiais e legais 

pelos quais a cooperativa depende do Estado. 
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A impossibilidade de criar organizações autônomas e de institucionalizar as lutas dos 

trabalhadores rurais não eliminou no período analisado a própria existência dessas lutas. Estas 

continuaram a existir tanto ao nível dos próprios estabelecimentos, quanto ao nível dos movimentos 

mais amplos de luta dos posseiros pela terra, cujo epicentro se deu nas regiões de fronteira 

especialmente na Amazônia64 (Silva e Silva, 1975). Foi numa dessas regiões - no Pará e Mato 

Grosso - que se deu o surto mais importante de luta guerrilheira no campo, no período pós-1964. 

 

A representação corporativa das classes dominantes na agricultura 

Se a Contag foi subordinada e castrada pelo Governo, a Confederação Nacional de 

Agricultores - CNA -, o órgão patronal da agricultura, cresceu em poder após 1964. Apesar de ter 

deixado de ser uma organização da sociedade civil para transformar-se em sindicato em 1965, 

transformou-se de fato no principal grupo de pressão na orientação da política agrícola do Governo. 

A CNA ocupa um lugar na maior parte das comissões governamentais que tratam com a agricultura, 

e representa o Governo em vários organismos internacionais, como a ALALC, a FAO e a OIT. 

A CNA apresenta periodicamente ao Governo central linhas políticas para a agricultura, e na 

determinação dessas medidas a participação dos grandes produtores do Centro-Sul tem um peso 

fundamental. Através de suas federações, os grandes Estados agrícolas (São Paulo, Minas, Rio 

Grande do Sul e Paraná) atuam frente aos problemas específicos que os afetam, mobilizando o 

Governo estadual em função de seus objetivos.65 Portanto, as federações dos Estados menores, onde 

a agricultura é mais atrasada, dependem muito mais da Confederação na mobilização de apoio para 

as suas reivindicações.66 

A política da CNA enfatiza principalmente a liberação dos preços agrícolas, a liberação das 

terras na Amazônia para a colonização por parte do capital privado e ao nível da legislação social, a 

extensão do Fundo de Garantia por tempo de Serviço para o campo67. Essa proposta é de impor-

                                                 
64 Embora os conflitos pela terra se tenham dado no contexto geral de expansão capitalista na agricultura, parte 
considerável das lutas foram dirigidas não contra os projetos de estabelecimentos de empresas capitalistas  mas sim 
contra os grileiros orientados pela especulação fundiária. Retomaremos a esse problema nos próximos capítulos. 
65 Por sua vez as grandes empresas agropecuárias, geralmente associadas ao capital estrangeiro, cujo exemplo mais 
conhecido é o projeto Jari na Amazônia, se relaciona ao Governo central sem intermediários. 
66 E interessante assinalar que existe uma certa despreocupação por parte da CNA e das maiores federações com os 
deputados e senadores, uma vez que os contatos são feitos sempre a nível do executivo. 
67 A identificação da CNA com o regime fica claramente revelada nesta declaração de seu presidente (ex-senador pelo 
partido oficial) na Organização Internacional do Trabalho: "O Brasil é hoje um dos primeiros produtores de alimentos 
do mundo. A essa posição chegou, há pouco tempo, graças a três fatores principais: primeiro, um  amplo programa de 
industrialização que já fornece, hoje, grande parte dos instrumentos agrícolas e adubos, o que permite uma aceleração 
progressiva da área cultivada; segundo, a melhora considerável das condições de crédito e financiamento para toda a 
atividade agropastoril; terceiro, a vida e o trabalho do empregado agrícola, hoje assistido por uma legislação social e de 
previdência de que nos orgulhamos." (Agricultura, a força verde, agosto de 1977.) Um alto dirigente da C'NA, quando 
entrevistado, considerou o crédito para maquinaria como um assunto secundário e no qual o interessado maior seria a 
indústria. Igualmente deplora que, quando os interesses da agricultura entravam em conflito com a agroindústria, esta 
última conseguia impor-se ao Governo. 
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tância central para os grupos de grandes fazendeiros que se encontram longe dos centros urbanos, e 

que, portanto, não podem contar com a mão-de-obra assalariada temporária que mora nas cidades. 

A extensão do fundo de garantia permitiria dessa forma empregar assalariados por períodos 

limitados, e despedi-los sem obrigações quando deixam de ser úteis. A Contag opôs-se fortemente a 

esse projeto quando tramitava na Câmara dos Deputados (Diário do Congresso, 5 de dezembro de 

1976). 

 

3.2 As políticas públicas para o setor agrário 

O sentido fundamental das políticas públicas tem sido o de articular a expansão agrícola 

com o complexo agroindustrial e as necessidades de abastecimento interno e as exportações, através 

de um conjunto de medidas, entre as quais o crédito rural ocupa um lugar privilegiado. 

 Em termos de programas específicos de intervenção do Estado na agricultura, 

relaciona-se, segundo o caso, a necessidade de: 

a) assumir os gastos de maturação de novas plantações no período em que não produzem 

lucros (por exemplo, café, florestas, cacau etc.); 

b) subsidiar as atividades que por causas diversas não apresentam taxa média de lucro (seja 

em regiões especiais ou tipos de produtos); 

c) compensar os grandes produtores pela taxa menor de lucro por causa dos mecanismos de 

controle de preços. (Compensação desnecessária no caso dos pequenos produtores, já que estes não 

se orientam pela taxa média de lucro). 

Concomitantemente à expansão da atividade do Governo federal com relação ao setor 

agrário, deu-se um processo de centralização e modernização dos aparelhos de Estado. A 

modernização do Ministério da Agricultura foi condição necessária para desenvolver o conjunto das 

novas funções determinadas pela expansão das atividades do Estado no setor. 

Embora o Ministério da Agricultura se tenha transformado no órgão dominante com relação 

às antigas secretarias de agricultura estaduais, sua força relativa dentro do conjunto dos ministérios 

da área econômica é de subordinação, o que reflete a correlação de forças entre a agricultura e a 

indústria. Por causa disso, praticamente todos os ministros da área agrícola denunciaram a 

imposição de políticas para o setor agrário, e o ministro Cirne Lima fez dessa subordinação o centro 

de sua carta-renúncia. Mesmo na própria área de políticas ligadas ao setor agrícola, outros 

ministérios ocupam lugar de maior destaque, como é o caso do Ministério do Interior e da 

Secretaria de Planejamento. 

A reorganização das atividades de planejamento agrícola surtiu um efeito especial naqueles 

Estados mais atrasados, especialmente no Norte e no Nordeste, onde as secretarias de agricultura 

eram totalmente controladas pelas oligarquias locais. O impulso modernizador do Estado permitiu 
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pela primeira vez formar equipes de técnicos em condições de desenvolver levantamentos e planos 

abrangentes para o conjunto das atividades agrícolas. 

A seguir, localizaremos as políticas agrícolas do ponto de vista da ação dos órgãos 

governamentais, para posteriormente analisarmos os seus efeitos sobre as relações sociais no 

campo. 

 

A política de exportações 

As exportações brasileiras na última década quintuplicaram e a contribuição da agricultura 

no seu total ainda continua sendo o de maior peso, embora seu crescimento relativo tenha sido 

menor do que o dos produtos manufaturados. No entanto, essa diminuição da importância relativa 

da agricultura dentro do conjunto das exportações deve ser qualificada, já que a expansão dos 

produtos manufaturados de origem agrícola tiveram um incremento substancial; em vista disso, se 

estes forem adicionados aos produtos agropecuários, veremos que o conjunto mantém níveis de 

participação muito altos (Doellinger et al, 1973, p. 77). Além do mais, não se deve esquecer que a 

maioria dos produtos industriais foram exportados graças aos fortes subsídios governamentais, que 

na maioria dos casos significavam a duplicação e/ou a triplicação do preço original dos produtos ao 

câmbio oficial. 68 O incremento das exportações agrícolas se deu a partir de um processo de 

diversificação de produtos, tendo como carro chefe a soja, que passou a dividir a liderança das 

exportações de café, e que transformou o Brasil no segundo produtor mundial desse produto. 69 

 

 

                                                 
68De acordo com Homem de Melo, 1977, as taxas de subsídios às exportações incluindo o ICM, em 1974 eram: 
Agricultura in natura - 10,5%, Agricultura transformada - 2,7%, Outros produtos primários- 11,5%, Manufaturados - 
221 %. 
69 Entre 1970 e 1976, o Brasil elevou sua participação na produção mundial de soja de 3% para 18%. 
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Por sua vez, a ampliação da pauta das exportações foi acompanhada pela diversificação das 

áreas importadoras dos produtos brasileiros, com o decréscimo da importância relativa do mercado 

americano e o gradativo aumento da participação do mercado europeu. O Brasil passou a se posicio-

nar nos primeiros lugares entre os países exportadores de produtos agropecuários, sendo o primeiro 

entre os países capitalistas periféricos (ver p. 82). 

O caso brasileiro não pode ser analisado em termos de uma "plataforma de exportação", no 

sentido de que o baixo preço da terra e da mão-de-obra determinaria a penetração de capitais 

estrangeiros em função de certos produtos, já que a estrutura de exportação se sustenta 'sobre uma 

ampla infraestrutura industrial e um importante mercado interno. Isso não implica que a existência 

de terras e força de trabalho de baixo custo não tenha exercido certa atração sobre os capitais 

estrangeiros, que passam então a produzir no Brasil produtos agropecuários para a exportação, que 

antes eram produzidos nos EUA. 

A colocação brasileira no mercado mundial dos grandes produtores agropecuários deve ser 

considerada à luz da sua estrutura atual, na qual são os países capitalistas avançados os principais 

produtores e controladores dos mercados. A expansão brasileira não se deu fundamentalmente na 

base de produtos tropicais, dos quais os países periféricos ainda são os maiores produtores, mas em 

torno de produtos como a soja, dos quais os países desenvolvidos são importantes concorrentes. 

A nova expansão das exportações brasileiras tem uma dupla base: se, por um lado, é 

viabilizada pela expansão da infraestrutura e do complexo agroindustrial, por outro, sua 

competitividade é parcialmente coberta pelas rendas diferenciais a nível mundial e pelos baixos 

salários internos. 

A expansão das exportações brasileiras não reflete tão-somente uma relação mecânica na 

determinação de papéis na divisão mundial do trabalho por parte dos países desenvolvidos, mas sim 

um esforço real por parte do capitalismo brasileiro de intervir e concorrer no mercado mundial. Essa 



 65 

possibilidade, por sua vez, está mediada pela própria expansão do complexo agroindustrial, 

desenvolvido sob a liderança do capital estrangeiro. A situação criada fica claramente refletida na 

relação complexa e ambígua que o Governo norte-americano tem tido com relação à expansão das 

exportações brasileiras de soja: ao mesmo tempo que concorre com a produção norte-americana, 

sua produção é controlada por empresas transnacionais geralmente de origem estadunidense. As 

notícias que acompanharam a visita ao Brasil do secretário da Agricultura norte-americano, em 

1975, refletem claramente essa situação: "E mesmo que a produção continue a crescer 

aceleradamente nos próximos anos - vencidos problemas de infraestrutura cada vez mais sérios - a 

ameaça à economia dos Estados Unidos fica minimizada pela participação ativa das multinacionais 

norte-americanas na industrialização, comercialização e fixação de preços - nos lucros enfim - da 

soja brasileira." (Jornal do Brasil, 29 de junho de 1975.) 

O incremento das exportações é fundamental para a reprodução do modelo econômico 

fundado numa dívida externa crescente, e tem se exprimido numa política agressiva de procura de 

novos mercados. As exportações são estimuladas com subsídios diretos e, indiretamente, com 

incentivos à expansão do complexo agroindustrial, principal esteio da expansão agropecuária de 

exportação. Por sua vez, a política de minidesvalorização tem introduzido uma maior estabilidade 

na renda dos exportadores, embora certos autores considerem que o dólar continua supervalorizado, 

o que significaria a manutenção de um mecanismo de transferência de valor do setor agrícola para o 

industrial (na medida em que este último é o maior importador). 

 

As políticas para o mercado interno 

A produção para o mercado interno nos últimos anos não manteve o mesmo nível de 

crescimento que o setor exportador, haja vista as crescentes crises de abastecimento dos produtos 

básicos. 
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O crescimento por vezes negativo de certos produtos relaciona-se claramente com a 

expansão da produção exportadora. E causou em certas regiões a eliminação da produção dos 

produtos alimentícios tradicionais (como é o caso, por exemplo, da soja em relação ao feijão e à 

mandioca no Rio Grande do Sul) ou a sua marginalização para as piores terras. O baixo crescimento 

de certos produtos, associado a uma crescente demanda urbana, tem determinado o acelerado 

crescimento das importações de alimentos. 
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Do ponto de vista da política governamental, a contradição entre a produção para a 

exportação e para o mercado interno se coloca em dois níveis. Por um lado, o Governo no conjunto 

de suas políticas não deixou de incentivar a crescente orientação da produção para os produtos de 

exportação. Por outro, quando esses produtos entram como produto básico do consumo interno, a 

limitação das exportações e o controle de preços desses produtos no mercado interno foram as 

políticas desenvolvidas pelo Governo com o objetivo de limitar os efeitos dos preços internacionais 

sobre o custo de reprodução da força de trabalho.70 Essa situação tem gerado um permanente 

confronto entre os interesses dos grupos ligados à exportação e o resto dos capitalistas. 

Com relação aos produtos básicos diretamente orientados para o mercado interno, o 

Governo tem mantido uma política de controle de preços através da fixação de preços máximos e, 

                                                 
70 Com esse propósito o Governo tem-se utilizado dos mais diversos recursos, tais como a fixação de cotas de 
exportação, embargos, taxas de câmbio supervalorizadas e licenças para exportar.  
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em casos de tendências altistas, devido à insuficiência da oferta, importa esses produtos para que 

sejam mantidos o abastecimento do mercado e o nível de preços. 

A importância crescente da pequena produção capitalizada determina a gradativa eliminação 

do comerciante tradicional e da feira, como mecanismo de comercialização. As formas mais 

centralizadas de comercialização, a necessidade de controlar o abastecimento das grandes cidades e 

o desejo de limitar, dentro do possível, a alta de preços, têm determinado uma intervenção crescente 

do Estado no setor de comercialização, através da criação de uma rede de centralização da produção 

em centros de abastecimento. Criados em 1971, os Ceasa estão presentes na maioria das grandes 

cidades brasileiras. O Governo desenvolveu igualmente um programa de armazenamento e 

estocagem da produção: Dessa forma, procura-se limitar as bruscas modificações do nível de preços 

para o consumidor, eliminando o papel do intermediário tradicional, que passou a ter, do ponto de 

vista do capital industrial, um caráter crescentemente nocivo.71 Assim, os Ceasa permitem manter 

um controle de preços que afeta de forma desigual os produtores rurais, já que os comerciantes 

procuram incrementar os seus lucros pressionando aqueles agricultores que têm menor capacidade 

financeira e de estocagem. 

Portanto, o Governo procurou manter simultaneamente a oferta interna e a exportação 

agropecuária em expansão, mantinha o controle administrativo dos preços do mercado interno. Isso 

foi possível, graças, em grande parte, à existência de uma estrutura rural, cujas relações sociais de 

produção eram diferenciadas, especialmente um setor tradicional que comercializava seus 

excedentes de produção de subsistência. A própria expansão do setor exportador, aliada ao 

esgotamento das fontes de crescimento do setor tradicional passa a modificar as relações entre o 

setor interno e o externo, no sentido de uma maior homogeneização das relações sociais que os 

sustentam. Na medida em que esses processos forem avançando, o Governo irá reformulando suas 

políticas, procurando gerar um novo equilíbrio entre exportação e importação, que poderá afetar os 

níveis de exportação ou os preços para o mercado interno. 

 

As políticas para o conjunto do setor agropecuário 

Uma série de políticas públicas orienta-se para o conjunto do setor agrário e, como a análise 

anterior já indicou, tais políticas tiveram impactos diferentes no setor exportador e no importador, 

afetando em graus diferentes os diversos tipos de produtores e regiões do país. 

Sem dúvida, o instrumento mais importante no período foi o crédito agrícola, que, a partir da 

criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, em 1965, estabeleceu que os bancos particulares 

deveriam aplicar 10% dos seus depósitos no crédito agrícola, ou canalizá-los junto ao Banco 

                                                 
71 Embora tenha tido historicamente, e ainda hoje o tenha em certas regiões específicas, um papel importante na 
canalização de excedentes agrícolas para o meio urbano. 
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Central com juros de 7% ao ano. 

A distribuição do crédito rural se dividiu de forma bastante eqüitativa entre crédito de 

custeio, comercialização e investimento. A característica central do crédito rural tem sido a de ser 

concedido a juros negativos, transformando-se dessa forma num mecanismo indireto de 

transferência de parte da massa de mais-valia controlada pelo Estado para o setor agrícola. 72 

O crédito concedido aos insumos modernos (fertilizantes, corretivos, defensivos e 

medicamentos veterinários, concentrados e ingredientes para rações, sementes e mudas, sêmen e 

serviços de aviação agrícola) cresceu de forma acelerada nos últimos anos.  

Contudo, esses dados globais devem ser qualificados. Em primeiro lugar, o crédito rural não 

foi distribuído de forma eqüitativa entre o conjunto dos produtores. Eles foram utilizados 

basicamente pelos médios e grandes proprietários, ficando os pequenos produtores, especialmente 

os mais pobres, marginalizados. Isso tem sido demonstrado por análises de campo e aparece 

claramente quando é considerada a estrutura dos produtos e regiões para onde se dirige o crédito 

rural. Dessa forma, os produtores de feijão (geralmente produtores de subsistência) se constituem 

em um dos setores onde o crédito rural menos tem progredido, e que, em 1975, o Nordeste recebia 

12,7% do total do crédito rural (embora seja responsável por 22% do total da produção agrícola 

nacional). Por sua vez, no Nordeste somente 13% dos produtores rurais receberam crédito rural 

oficial73 (Figueiredo, s/d). 

 

 

 

                                                 
72 O crédito oficial para a agricultura em 1976 foi oferecido a uma taxa de juros de 15% a.a. e, em casos de projetos 
especiais (como Polocentro, Procal, Pronazem) de 15 a 0% numa economia onde a inflação foi de 46%. 
73 Isso não significa que não está havendo uma crescente penetração do crédito rural oficial nas áreas mais atrasadas, 
levando a certa erosão dos mecanismos de crédito informal dominante nessas regiões. 
 



 70 

 

 

 

José Francisco da Silva [s/d] apresenta uma boa síntese da situação do crédito rural com 

respeito ao pequeno produtor: 

As exigências de garantias constituem-se no principal entrave; via de regra, são solicitadas o 
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titulo de propriedade de terra e a produção agrícola como garantias reais (hipoteca do imóvel e 

penhor agrícola) e o aval como garantia pessoal; em muitos casos, a hipoteca do imóvel é pré-

requisito indispensável para a concessão de pequenos empréstimos para custeio da produção.Dos 

parceiros e arrendatários é exigida a carta de anuência do proprietário, que é de difícil consecução, 

pois são os próprios proprietários da terra quem os financia, cobrando taxas de juros que vão de 

24% a 60% ao ano, bem superiores, portanto, às taxas de juros bancários. 

Nem sempre a época da liberação dos financiamentos e os prazos fixados para resgate são 

favoráveis aos pequenos agricultores. A excessiva burocracia que envolve as operações bancárias, 

em muitos casos obriga o agricultor a utilizar significativa parcela do financiamento para cobrir as 

inúmeras despesas de locomoção até a agência, acarretando perda de tempo e dinheiro, tomando, 

pois, desestimulante a utilização do crédito bancário. As dificuldades para obtenção e utilização dos 

financiamentos junto às fontes institucionais de crédito rural levam o pequeno agricultor a recorrer 

ao proprietário, comerciantes e/ou atravessadores, para suprirem suas necessidades de custeio da 

produção e obrigando-o ao pagamento de taxas de juros extorsivos74. 

O crédito rural não somente privilegiou certo tipo de produtor e produto, como parte 

importante dele foi desviada para atividades urbanas ou compra de terras. Embora se trate de um 

dado dificilmente quantificável, esse é um fato reconhecido praticamente por todos os técnicos 

relacionados ao setor, e, a partir de fins de 1977, pelo próprio Governo. 

O crédito agrícola se transformou sem dúvida no maior impulsionador do processo de 

modernização das forças produtivas, em particular da mecanização, chegando por vezes a subsidiar 

praticamente mais da metade' do valor da maquinaria agrícola.75 A diminuição dos preços da 

maquinaria permitiu viabilizar a mecanização, na medida em que encareceu relativamente o preço 

da força de trabalho. Em muitos casos, significou um desperdício sistemático, na medida em que 

gerou uma grande capacidade ociosa e a substituição desnecessária de maquinarias, por ser mais 

barata a compra de um novo instrumento do que a substituição de suas partes. 

A política de crédito rural tem dois aspectos básicos. Por um lado, visa modernizar as forças 

produtivas, e desse ponto de vista pode ser considerado como um crédito para o conjunto do 

complexo agroindustrial, que, como veremos, se favorece mais do crédito rural do que '0 próprio 

setor agrícola. Por outro, trata de compensar a política de controle de preços, sendo uma 

transferência de renda especialmente para os médios e grandes produtores, que têm maiores 

condições de reagir contra essa política. Os produtores tradicionais, que são os menos favorecidos 

                                                 
74 Por sua vez a fonte de recursos dos proprietários é o próprio crédito oficial. 
75 Embora se possa assinalar que nem sempre a modernização implicou um aumento relevante de produtividade por 
superfície - o que é um forte argumento "social" Contra certo tipo de modernização -, ela permitiu a eliminação de parte 
da força de trabalho, diminuindo os custos com a mão-de-obra, o que é um argumento suficiente para o empresariado 
agrícola. 
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pelo crédito rural, por sua vez, têm poucas opções econômicas de modificar ou abandonar o tipo e o 

volume de produção. 

Outras áreas de atuação do Estado no setor agrícola são a expansão dos serviços de extensão 

rural, pesquisa e armazenamento. A Embrater (Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 

Expansão Rural), que passou a substituir a Acar, desempenha um papel central na difusão do uso de 

insumos modernos e crédito rural, agindo de certa forma como disciplinadora dos produtores 

tradicionais no uso dos novos instrumentos de produção. A Embrapa (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agrícola), por sua vez, transformou-se no principal órgão de pesquisa agrícola, 

aumentando dez vezes seu orçamento de 1971 a 1976. Por sua vez, diferentes autarquias e órgãos 

estaduais aumentaram sua participação no papel de modernização das atividades agrícolas. Assim, 

por exemplo, a Ceplac cria em 1963 um centro de pesquisa e, em 1964, o Departamento de 

Extensão Rural, e desenvolve um amplo programa de renovação e melhoria das plantações de 

cacau. 

Ao nível da política de armazenamento, o Governo tem alcançado um amplo programa 

através da criação de um sistema controlado' pelo Governo (a Cibrazem) e posteriormente através 

da ênfase na criação de armazéns pelos produtores com créditos governamentais subsidiados.76 

Portanto, o âmbito das atividades do Estado na agricultura se alargou com a própria 

expansão do complexo agroindustrial. Isso se deu através do apoio direto à modernização e à 

criação de condições infra-estruturais necessárias à expansão do conjunto do setor, que dificilmente 

poderiam ser assumidas por capitais agrícolas individuais. Esse conjunto de atividades orienta-se, 

de forma geral, para a modernização da produção agrícola, favorecendo claramente determinados 

tipos de produtores e de produtos, em função da correlação de forças na sociedade e da estrutura de 

acumulação industrial que orienta a própria expansão agrícola. 

 

3.3 As políticas de incentivo à agroindústria 

O favorecimento do Estado à implantação da agroindústria na última década foi 

multifacetado. Por um lado, esse setor recebeu, além de facilidades especiais de implantação, uma 

série de outros incentivos dados através de programas especiais de apoio (por exemplo, para 

herbicidas e fertilizantes). Por outro lado. o apoio maior ao setor foi dado indiretamente através dos 

subsídios ao consumo de seus produtos, representados pelo crédito com juros negativos e subsídios 

diretos ao consumo de maquinaria e fertilizantes dados pelo Estado. Esse setor encontra-se, 

portanto, na mesma situação que o setor industrial, cujas exportações são subsidiadas pelo Estado. 

Se, neste último caso, a ação, do Estado irá compensar a incapacidade atual da indústria brasileira 
                                                 
76 Em 1976 as empresas estatais possuíam 8.6% do patrimônio líquido e 91,2% do faturamento no subsetor de 
armazenagem (Visão, 22 de  agosto de 1977). 
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de concorrer internacionalmente devido aos seus níveis de produtividade, no caso da agroindústria 

de insumos e maquinarias o Estado viabiliza seu consumo interno. De certa forma, a promoção da 

agroindústria abrange todo o conjunto das instituições, órgãos de financiamento e de pesquisa 

ligados à agricultura. Reciprocamente, as instituições ligadas à promoção e ao apoio de produtos 

específicos (especialmente café, açúcar, cacau, algodão, arroz, soja e trigo) promovem a utilização 

de insumos e maquinarias modernas. O suporte dado à agroindústria passou a ser o centro de 

atuação do Governo e órgãos federais, visando integrar particularmente aqueles Estados 

fundamentalmente agrícolas à dinâmica da expansão capitalista. Assim, o Banco do Nordeste do 

Brasil abriu um programa de desenvolvimento da agroindústria do Nordeste, para atrair capital do 

Centro-Sul a realizar inversões na região.77 

Os incentivos utilizados nesse programa são os mais diversos, como mostra a tabela 3.8. 

Estes investimentos orientar-se-iam para os produtos originais da região, como o babaçu, ou para 

aqueles setores onde as 'condições climáticas - especialmente em condições de serem irrigadas - do 

Nordeste apresentam vantagens da produção durante todo o ano e altos níveis de produtividade, 

como é mostrado pela tabela 3.9. 

 

 

                                                 
77 O programa de desenvolvimento da agroindústria do Nordeste foi aprovado pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econômico em 1974, com um investimento calculado em 497 milhões de cruzeiros a ser 
coordenado pelo Banco do Nordeste do Brasil e pela Sudene. 
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Apesar de chegar a financiar até 75% do investimento total, a política de apoio à 

agroindústria no Nordeste teve efeitos limitados78. Excetuando-se alguns produtos específicos, o 

Nordeste sofre forte concorrência da produção agroindustrial do Centro-Sul. Além do mais, a 

maioria das empresas e latifúndios tendem a se orientar para a produção pecuária. Este tem sido o 

padrão característico dos investimentos da Sudene, que, embora enfatize nas suas declarações a 

importância da agroindústria, tem apoiado basicamente projetos de pecuária extensiva. Isso também 

aconteceu ao Proterra, que foi idealizado para promover a distribuição de terras e a agroindústria do 

Nordeste. Entretanto, ambos deixaram de apoiar a produção agroalimentar com exceção da 

produção de carne. 

O apoio à agroindústria foi considerado prioritário nos planos da Sudam para a Amazônia. 

Da mesma forma, a Associação dos Empresários da Amazônia proclama: "A agroindústria é a 

vocação da Amazônia." De fato, esta tem-se concentrado em certos produtos específicos (juta, 

pimenta-do-reino, madeira), mas é a pecuária que até agora se tem favorecido dos incentivos da 

Sudam. 

                                                 
 
78  Os projetos aprovados pelo BNB até 1977 eram os seguintes:  
Tabela 3.10 - Programa de desenvolvimento da agroindústria do Nordeste projetos aprovados pelo BNB - 1977 (em 
milhões de cruzeiros) 
 

Finalidade Nº Valor dos 

financiamentos 

Valor dos 

investimentos 

Novos Empregos 

Concentrados de tomates, sucos e doces 
de frutas diversas 

11 247,7 624,8 2.034 

Leite em pó, manteiga, rações animais e 
produtos cárneos 

8 183,2 340,7 1.072 

Óleos especiais (para siderurgia e 
indústria farmacêutica) 

2 65,0 150,3 1.145 

Diversos 5 42,3 109,8 421 
Total 26 533.2 1.225,6 4.672 

Fontc: BNB,1977,p.45.     
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Embora o Estado esteja doando capital às fábricas que se implantam no Nordeste e/ou na 

Amazônia, a eficácia do empreendimento a longo prazo dependerá de sua possibilidade efetiva de 

concorrer com as outras empresas do setor. No caso da agroindústria, isso dependerá de ela estar 

adequadamente abastecida ou, em outras palavras, da eficácia da agricultura da região. Na medida 

em que a agricultura dessas regiões não se modernizar no mesmo ritmo que a do Centro-Sul, as 

possibilidades de geração de um eficiente complexo agroindustrial são limitadas. A concorrência do 

Centro-Sul só é limitada pelos custos de transporte, o que possibilitaria que certos produtos, 

especialmente cereais, possam acabar se desenvolvendo nessas regiões; No entanto, os custos de 

transporte do Centro-Sul para o Norte e Nordeste são geralmente compensados pela proximidade às 

fontes de suprimentos de insumos. 

A mais bem-sucedida experiência de intervenção estatal na promoção de complexos 

agroindustriais integrados é possivelmente a de Minas Gerais. Os órgãos estaduais, na última 

década, através de uma política sistemática de apoio ã industrialização, atraindo capital estrangeiro, 

vêm transformando Minas Gerais num dos Estados com maior ritmo de expansão industrial no 

Brasil. Obviamente, a expansão industrial não é produto do engenho de alguns planejadores, mas 

sim das condições econômicas oferecidas pelo Estado, em termos de recursos econômicos 

(abundância de minérios e de terras férteis) e localização geográfica (eqüidistante de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Brasília). Dadas essas condições favoráveis, Uma tecnocracia estatal sob a proteção de 

um regime de exceção, com abundância de recursos federais e estaduais, passou por cima das 

oligarquias tradicionais, favorecendo sistematicamente a vinda de grande capital (em sua maioria 

estrangeiro), transformando o Estado, que se encontrava num processo de decadência secular, no 

segundo em potência industrial no Brasil. A atração dos empreendimentos agroindustriais, no caso 

mineiro, se deu particularmente através de uma instituição - INDI - que foi tachada de exemplar 

pelo Agrobusiness Council. 

O INDI (Instituto de Desenvolvimento Industrial) surge em 1969 como produto da ação da 

Cemig e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ambas as instituições interessadas na 

industrialização do Estado. A primeira em função do maior consumo de seu produto (eletricidade) e 

a segunda da expansão do seu crédito. 

Basicamente, o INDI funciona como uma empresa de orientação aos investidores. Com esse 

objetivo, orienta possíveis investidores e realiza pesquisas de empreendimentos lucrativos no 

Estado, e depois de localizados procura investidores potenciais, no país e no estrangeiro, através de 

uma cadeia de escritórios em várias capitais européias e nos EUA. Nesse sentido o INDI 

literalmente vende ao capital estrangeiro empreendimentos lucrativos, procurando, quando for 

possível, a realização de joint ventures com o capital nacional. 

Embora o INDI não tenha nenhum poder financeiro, na procura de investidores promove as 
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facilidades outorgadas pelo Estado para novos empreendimentos: financiamentos do BDMG, infra-

estrutura e treinamento de mão-de-obra pela Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, 

instalação de energia elétrica pela Cemig, eventual participação do Estado no investimento (até 

40%), redução do Imposto de Circulação de Mercadorias, incentivos fiscais quando se trata de 

investimentos na área mineira da Sudene. 

Sua política tem sido agressiva, com base nas possibilidades oferecidas por um Estado com 

infra-estrutura, disponibilidade de força de trabalho, recursos naturais e desenvolvimento agrícola, e 

tem atraído vários dos maiores empreendimentos agroindustriais que vieram para o Brasil na última 

década.79 Entre eles podemos mencionar (INDI, 1977): 

VERAGRO - Investimento de 250 milhões de dólares. Projeto agroindustrial integrado de 

produção de cereais, hortigranjeiros, pecuária, suínos e fábricas de óleo de soja, sucos, rações, 

tomates e abate douro de suínos e bovinos. Cinqüenta por cento de capital nacional e 50% de capital 

estrangeiro80. 

CAMPBELL SOUP - Produção e processamento de tomates e hortaliças. Investimento de 

80 milhões de dólares. Capital estrangeiro. 

MONTE BELO S.A. - Produção de frutas e seu processamento. Investimento de 76 milhões 

de cruzeiros. Cinqüenta por cento de capital nacional e 46% de capital estrangeiro, que contribui 

com o know how. Esse projeto utiliza-se igualmente de incentivos fiscais para reflorestamento.  

AGRIVALE - Cereais e pecuária, 60% de capital nacional e 40% de capital estrangeiro. 

COOPERATIVA AGRÍCOLA COTIA - Cereais, ovos, suínos e hortaliças, parte de um 

projeto de colonização da cooperativa. Investimentos de 1,2 bilhão de cruzeiros. 

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ S.A. - Fábrica de cigarros. Investimento de 540 

milhões de cruzeiros. Capital estrangeiro. 

Além dessas, temos outras mais de capital estrangeiro e joint ventures nos mais diversos 

setores agropecuários, muitos deles orientados para a exportação, especialmente para o mercado 

europeu e o Oriente Médio. 

                                                 
79 "Funcionários brasileiros presididos pelo ministro da Agricultura reuniram-se ontem, em Nova York, com 
representantes de 50 companhias norte-americana, para incentivar os investimentos no Estado de Minas Gerais. Num 
foro patrocinado pelo Conselho de Agricultura e Negócios dos EUA. Alysson Paulinelli, ministro da Agricultura, disse 
que o Brasil está ansioso para atrair os investimentos norte-americanos no setor agrícola." - "Minas busca nos EUA 
investimentos para agricultura." (Gazeta Mercantil, 27 de janeiro de 1976). 
80 Esse empreendimento é um caso exemplar de empresa agroindustrial integrada: “As culturas de soja, sorgo e alfafa 
serão utilizadas como ingredientes para a fábrica de rações que alimentarão os suínos e bovinos. Paralelamente, será 
implantada uma cultura de frutas cítricas e outras frutas tropicais, também irrigada. Para o aproveitamento destas frutas 
será instalada uma indústria para a fabricação de sucos e outros produtos. que serão comercializados para o exterior. O 
bagaço destas frutas, resíduos desta indústria, será aproveitado num confinamento de bovinos, que serão abatidos e cuja 
carne será industrializada para ser comercializada no mercado externo. O tomate cultivado será transformado em 
concentrado c exportado. O projeto de engorda de bovinos prevê o confinamento de 175 mil cabeças por ano. Cogita-se, 
no futuro, do aproveitamento dos dejetos dos suínos na criação de peixes." (INDI, 1977).” 
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3.4 As políticas regionais 

Além das políticas aplicadas ao nível nacional, o Governo federal desenvolveu políticas 

particulares para certas regiões que apresentam um menor nível de desenvolvimento das forças 

produtivas. Antes de se avançar nesse aspecto, é importante caracterizar, ainda que de forma 

sintética, as dificuldades encontradas no estudo dos problemas regionais. Em primeiro lugar, existe 

uma tendência em identificar espaços físicos com espaços legais. Por exemplo, Estados ou divisões 

jurídicas são considerados suficientes para definir a existência de uma região. Em segundo lugar, as 

regiões são tratadas de forma a-histórica, como realidades permanentes. 

Podemos distinguir uma região como sendo um espaço físico onde as relações de produção 

adquirem aspectos distintivos. Nesse sentido, todo Estado nacional constitui uma região na medida 

em que a própria existência do Estado determina certa unidade na  reprodução das relações sociais. 

Dentro do próprio Estado, a existência de regiões pode adquirir três sentidos: 

I) quando não existe um centro de produção capitalista unificador do conjunto, a unidade do 

Estado é até certo ponto formal, no sentido de que não existe uma classe dominante capaz de 

integrar todas as relações sociais na direção de seus interesses: 

2) quando existe um centro unificador a partir da transformação do conjunto das relações de 

produção, mantendo porém em certos espaços regionais as relações de produção mantêm alguma 

especificidade social e/ou política; 

3) quando existe uma unificação das relações de produção, mas os processos de 

concentração e desenvolvimento desigual se exprimem em diferenças regionais. 

Portanto, as políticas regionais têm de ser analisadas em termos das características do 

processo de formação e transformação das regiões, a partir das transformações na estrutura de 

classes e no surgimento dos padrões de acumulação que redefinem as relações sociais no conjunto 

da formação social. 

 

O caso do Nordeste 

Até 1930 o Brasil poderia ser incluído no primeiro tipo acima mencionado, embora se 

dessem importantes fluxos de intercâmbios entre as suas regiões. A partir de 1930, com os 

processos de industrialização desencadeados, particularmente em São Paulo, verifica-se claramente 

uma reorganização da divisão nacional do trabalho em função da maior capacidade de acumulação 

da indústria paulista. Nesse processo, o Nordeste, que já via diminuída sua importância no conjunto 

da economia nacional, passa a perder ainda mais sua posição relativa na economia, com a expansão 
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do Centro-Sul.81 Devido não só aos seus índices de crescimento, que são menores82, suas próprias 

possibilidades de expansão passam a ser redefinidas pela expansão da economia capitalista mais 

avançada.83 

A partir da decadência do açúcar, a pecuária extensiva e o algodão se transformaram nos 

produtos mais importantes comercializados no Nordeste, acompanhados pela produção de 

subsistência, pequenos produtores na maioria dos casos, que constitui o maior volume da 

produção.84 Dentro dessa estrutura, o capital mercantil é o maior concentrador de excedentes (no 

caso do algodão como intermediários de uma grande empresa, a Anderson Clayton), sendo que o 

desenvolvimento das forças produtivas só se apresenta em certos estabelecimentos e produtos 

particulares (cacau e açúcar).85 

O crescimento da produção agrícola na década de 1960 foi devido fundamentalmente à 

expansão de terras cultivadas, que se deu através da conquista de novas fronteiras agrícolas ou da 

subdivisão e maior utilização das terras já ocupadas, particularmente pelos minifúndios. Grande 

parte dessa expansão se deu com perdas de produtividade (Patrick, 1972). A expansão da produção 

comercializada foi parcialmente possibilitada pelo crescimento da rede viária e pelo aumento do 

número de caminhões. Essa maior integração do mercado regional e estadual foi, porém, 

acompanhada por uma maior integração do mercado nacional, favorecendo as crescentes 

importações de produtos do Centro-Sul, que gozam de níveis mais altos de produtividade. Dessa 

forma, a agricultura nordestina encontrava-se impossibilitada de se expandir. Apesar dos custos de 

                                                 
81 Em 1872 o Nordeste possuía 46,7% da população e produzia 50% do valor bruto da produção agrícola. Em 1970 a 
população passa a 30% e o valor da produção agrícola a 22%. 
82 Alguns dos indicadores da situação do Nordeste em fins da década de 1970: 
a) renda per capita a 300 dólares ao ano; 
b) 80% dos estabelecimentos agrícolas se localizam nas zonas das secas; 
c) da PEA agrícola, três milhões trabalham 60 dias por ano (Figueiredo, s/d). 
83 No subcapítulo 4.2. analisar-se-á em maior detalhe as características atuais do desenvolvimento agrícola do Nordeste 
no contexto nacional. 
84 Nessa estrutura, o capital mercantil ainda mantém um alto grau de autonomia dos processos produtivos, agindo como 
o elemento central de extração de excedentes das formas mais atrasadas de produção, ou controlando os grandes 
circuitos de comercialização e financiamento no caso da agricultura comercial, geralmente de exportação (Figueroa, 
1977). Ainda assim em grau muito menor do que no Centro-Sul. Com a cultura de cana-de-açúcar, o Nordeste não 
conseguiu ir além de 40t/ha em média, contra 52t/ha para o Estado de São Paulo e um rendimento de 84kg de açúcar 
por tonelada de cana-de-açúcar contra 100kg para São Paulo. Enquanto São Paulo empregava 1,2 homem/dia/ tonelada 
de cana colhida, para o Nordeste esta relação era de 3.6. "Além de Pernambuco, no Nordeste do país não há criação de 
aves em escala que possa ser considerada economicamente importante. O que desanima os possíveis criadores é a 
concorrência que Estados como Santa Catarina e São Paulo fazem todas as Vezes que têm cancelada uma partida para o 
exterior ou há uma crise no mercado. Quando não existem compradores no' exterior, o Sul exporta para o país mais 
próximo: o subdesenvolvido Nordeste. A preço de dumping, os produtores sulinos não têm nada a perder. 'Ninguém 
pode agüentar esse tipo de concorrência', comenta o criador Pernambucano Roberto de Moura," (Opinião, 19 de 
setembro de 1975). 
85 "Além de Pernambuco, no Nordeste do país não há criação de aves em escala que possa ser considerada 
economicamente importante. O que desanima os possíveis criadores é a concorrência que Estados como Santa Catarina 
e São Paulo fazem todas as Vezes que têm cancelada uma partida para o exterior ou há uma crise no mercado. Quando 
não existem compradores no' exterior, o Sul exporta para o país mais próximo: o subdesenvolvido Nordeste. A preço de 
dumping, os produtores sulinos não têm nada a perder. 'Ninguém pode agüentar esse tipo de concorrência', comenta o 
criador Pernambucano Roberto de Moura," (Opinião, 19 de setembro de 1975). 
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transporte, a agricultura do Centro-Sul apresentava preços mais baixos, visto serem compensados 

pela disponibilidade de uma indústria de rações, maquinarias e insumos agrícolas, que os produtores 

nordestinos geralmente tinham de importar do Centro-Sul.86 A estrutura de desenvolvimento 

regional desigual, até certo ponto se adequou aos processos de acumulação do Centro-Sul, 

especialmente no sentido de suprir com força de trabalho barata a expansão industrial.87 Porém, no 

mesmo processo, foram se agudizando os conflitos sociais no Nordeste, principalmente na medida 

em que a classe dominante local ia perdendo a capacidade de controle político e não era capaz de 

gerar nenhuma alternativa econômica para a região. Nesse contexto, dá-se, em 1959, a criação da 

Sudene que procurava, dentro da perspectiva reformista do período, reorientar a economia 

nordestina através da expansão industrial e agrícola (esta última viabilizada através de uma reforma 

agrária e projetos de colonização). 88 

A criação da Sudene89 expressava a necessidade das classes dominantes do Centro-Sul90 de 

controlar as transformações sociais numa região que se estava transformando num potencial de 

revolta política crescente. Contudo, a experiência da Sudene no período populista foi curta demais 

para se avaliar seus resultados. A partir de 1964, será a nova correlação de forças que dará o sentido 

das políticas regionais, transformando o projeto original da Sudene. O desenvolvimento da região 

passa a se realizar em função dos interesses do grande capital monopólico do Centro-Sul. As 

reformas fundiárias praticamente abandonadas e os organismos regionais passam a depender 

totalmente do poder central (a Sudene perde seu status ministerial para ficar na dependência do 

Ministério do Interior). 

A característica central das políticas para o Nordeste no período pós-1964 no seu todo é o 

abandono de qualquer sentido distributivista e a promoção do grande capital, seja na agricultura ou 

na indústria.91 Essas empresas capitalistas são feitas à imagem e por graça do capital monopólico do 

Centro-Sul, particularmente paulista, através do mecanismo de incentivos fiscais na indústria (e 

                                                 
86 "Além de Pernambuco, no Nordeste do país não há criação de aves em escala que possa ser considerada 
economicamente importante. O que desanima os possíveis criadores é a concorrência que Estados como Santa Catarina 
e São Paulo fazem todas as Vezes que têm cancelada uma partida para o exterior ou há uma crise no mercado. Quando 
não existem compradores no' exterior, o Sul exporta para o país mais próximo: o subdesenvolvido Nordeste. A preço de 
dumping, os produtores sulinos não têm nada a perder. 'Ninguém pode agüentar esse tipo de concorrência', comenta o 
criador Pernambucano Roberto de Moura," (Opinião, 19 de setembro de 1975). 
87 A importância relativa do valor transferido pelo Nordeste ao Centro-Sul ainda não está claramente estabelecida. Sem 
dúvida, mecanismos como o Imposto de Circulação de Mercadorias do qual se apropria o Estado onde a mercadoria é 
produzida e pago pelo Estado importador favorece o Centro-Sul. Certos autores como Wilson Cano (1977.) procuram 
minimizar a importância dessas transferências do ponto de vista da industrialização em São Paulo. Ainda assim, ficaria 
por estabelecer o impacto das transferências para a própria região nordestina. 
88 Os quatro pontos fundamentais que constituíam o programa original da Sudene para o Nordeste eram: A. 
Intensificação do desenvolvimento industrial; B. Transformação da estrutura agrária na zona da mata; C. Expansão da 
fronteira agrícola na direção do Maranhão e Sul da Bahia; D. Transformação progressiva da economia semi-árida, 
através de incrementos de produtividade c adaptações às condições ecológicas. 
89 Ou seja, sua viabilidade histórica, e não necessariamente as intenções subjetivas de seus criadores. 
90 E o próprio Governo norte-americano, que passou a agir nesse período diretamente no Nordeste (Roett, 1972). 
91 A colocação da colonização amazônica como mecanismo de resolução das contradições no Nordeste será analisada a 
seguir. 
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parcialmente na agricultura) e com políticas especiais de subsídios e créditos na agricultura.92 

Portanto, as políticas públicas se orientaram no sentido de subsidiar o grande capital 

industrial  que se dirigiu ao Nordeste, de forma a viabilizar novas áreas de acumulação capitalista.  

A crescente urbanização, a crise no sistema tradicional de trabalho nas  grandes propriedades    e a 

disseminação de empresas capitalistas não significou o fim do desenvolvimento desigual da região 

em relação ao resto do pais, porém lhe deu um novo sentido. A região perdeu várias mediações que 

mantinham certas singularidades, em particular do sistema de dominação no campo,93 embora elas 

não tenham diluído totalmente certas especificidades ao nível das relações sociais e uma estrutura 

produtiva atrasada, e portanto com aspectos políticos e econômicos próprios. 

 

As políticas específicas para o Nordeste 

Ao nível do discurso ideológico, o Governo ainda mantém como um dos seus objetivos a 

resolução dos problemas sociais do Nordeste, embora sempre coloque essa preocupação 

conjuntamente com a de assegurar maiores níveis de eficiência. Os programas específicos não 

chegaram a ter separadamente ou em conjunto o mesmo impacto que as políticas gerais para o setor 

agrícola, e favoreceram claramente os médios e grandes produtores. 

Sudene. O mecanismo dos incentivos fiscais consiste numa dedução que a pessoa jurídica 

faz do imposto de renda que deveria pagar, cabendo ao empresário a outra metade do investimento, 

para financiar projetos aprovados pela Sudene. Novas disposições legais permitiram que na prática 

ao empresário coubessem somente 25% do investimento. De fato, o mecanismo de incentivos 

fiscais promove o investimento no Nordeste daquelas companhias que têm mais a lucrar com essa 

legislação, as grandes empresas localizadas no Centro-Sul.94 

De 1963 a 1976 foram aprovados 1.035 projetos industriais e 34 agropecuários, dos quais 

64,4% eram dedicados à pecuária, 21,46% mistos 6,5% avícolas e 4,9% agrícolas. Na Bahia o custo 

da criação de um emprego agropecuário permanente nos projetos da Sudene atingia meio milhão de 

cruzeiros, ocupando cada projeto uma área média de 21 mil ha. Portanto, os efeitos da Sudene 

                                                 
92 O modelo de substituição de importações que originalmente se propunha para o Nordeste e depois para a Amazônia 
era, de fato, inviável, na medida em que inexistem condições que permitam isolar e defender o mercado regional da 
concorrência da indústria já estabelecida no Centro-Sul. Dessa forma, as indústrias que se estabelecem nessas regiões 
têm um caráter complementar para o Centro-Sul. 
93 Sobre esse aspecto, ver particularmente o trabalho de Oliveira, 1977. 
94 Em 1969 o maior participante era a Volkswagen, seguida pela Rhodia, Construções e Comércio Camargo e Correa, 
General Electric, Brahma, Central Elétrica de Fumas, Pirelli, Esso, Petróleo União, Cigarros Souza Cruz, na maioria 
empresas estrangeiras. Cotejando a lista das 500 maiores sociedades anônimas brasileiras, publicada pela Conjuntura 

Econômica da Fundação Getúlio Vargas, n9 7. v. 25, de 1971, verifica-se que pelo menos 221 das sociedades anônimas 
listadas pela Fundação Getúlio Vargas estão entre os mil maiores depositantes do 34/18. Em 1974-75, São Paulo ficou 
com 46.9% dos incentivos fiscais. A massa total de incentivos fiscais para o Nordeste tenderá a cair a partir de fins da 
década de 1960, quando se abrem novas possibilidades de aplicar incentivos na Amazônia, reflorestamento, turismo, 
etc. (Minter, 1976) 
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fortalecem a tendência à pecuarização, à concentração fundiária e à geração de grandes empresas 

capitalistas. 

Política de irrigação. O problema da seca (ou melhor, da irregularidade das chuvas) no 

Nordeste tinha sido durante muito tempo identificado como o gerador de seus problemas sócio-

econômicos. De fato, as grandes secas periódicas desde o século passado tinham levado a certa in-

tervenção estatal, especialmente a construção de açudes que, de fato, favoreciam os grandes 

pecuaristas. A partir de 1950, nas orientações da criação da Sudene, a seca é colocada em um lugar 

secundário, e com isso a construção de açudes e a irrigação. As preocupações orientam-se para um 

melhor aproveitamento da zona da mata e para projetos de colonização nas zonas tropicais úmidas. 

Em outras palavras, procurou-se relacionar o problema dos trabalhadores nas zonas semi-áridas a 

uma solução global para a região. Os Governos militares, especialmente no segundo plano de 

desenvolvimento, voltam a insistir no problema da seca e a enfatizar os esforços feitos em termos 

de criação de zonas irrigadas. Esses projetos seriam promovidos pelo DNOCS e Codevasf (a 

segunda centrada na região da bacia do São Francisco), autarquias federais cujo centro de atividade 

é a realização de projetos de irrigação. 

Os resultados das atividades desses organismos não foram satisfatórios, primeiramente, 

porque os objetivos propostos tinham sido demasiadamente ambiciosos, de forma que foram, com o 

passar do tempo, diminuindo, em segundo lugar, nas regiões onde se implementaram os projetos, 

estes nem chegaram a gerar suficiente ocupação para o conjunto das peso soas, cujas terras foram 

desapropriadas para implantá-los, sem que se modificasse substancialmente o nível de vida dos 

novos colonos, e, por último, os custos dos projetos de irrigação são altos, e com a política da 

Codevasf de maximizar os seus retornos, levou-a a oferecer suas terras para empresas 

agroindustriais.95 

O não cumprimento das metas por parte da Codevasf fica caracterizado na tabela 3.11: 

                                                 
95 Em fins de 1972, os ministérios do de Interior e do Planejamento organizaram uma visita de empresários do Centro-
Sul ao além São Francisco dentro de uma política de promoção da fronteira agrícola como centro de investimento para o 
grande capital. Essa visita será seguida por outra de igual caráter à Amazônia. 
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De acordo com Hall (1978), que realizou um trabalho de campo em três projetos da 

DNOCS, por cada família estabelecida cinco eram expulsas. Por sua vez a maioria dos colonos não 

sofreu nenhuma melhora substancial nessa nova situação. 

A implantação dos projetos da Codevasf e DNOCS tem levado a uma série de confrontos 

com os trabalhadores das regiões desapropriadas, especialmente em tomo do pagamento das 

indenizações. Por exemplo, em Sergipe, a compra da Fazenda Batume foi realizada através de um 

contrato no qual o dono somente reconhecia a existência de 60 trabalhadores quando na realidade 

600 famílias estavam morando na fazenda. A Codevasf não quis reconhecer a existência desses 

trabalhadores e, portanto, decidiu não pagar as indenizações. O caso terminou na justiça, que 

ordenou a Codevasf a fazer o pagamento dessas indenizações. 

As zonas irrigadas, embora transformadas em cooperativas, continuam a ser controladas 

pela Codevasf e pela DNOCS, nas palavras do presidente da Codevasf, Nilo Peçanha Araújo de 

Silveira, "(...) sem qualquer disfarce". Os projetos de irrigação permitem igualmente, como vimos 

no capítulo anterior, instalar empresas agroindustriais que passam a adquirir ou controlar 

diretamente grandes parcelas de terra irrigadas. Dessa forma, os colonos viram pequenos produtores 

subordinados totalmente à agroindústria, ou simplesmente marginalizados dos projetos de irrigação 

como acontece na região do além São Francisco. 

Proterra.
96

 Possivelmente o plano mais ambicioso apresentado para o Nordeste constituía, 

conjuntamente com a abertura da rodovia Transamazônica, a medula central do Plano de Integração 

Nacional (PIN). O Proterra previa duas linhas principais de atuação: o apoio ao pequeno produtor, 

minifundista ou desprovido de terras através da compra ou desapropriação (mediante indenização 

em dinheiro) e a implantação de programas de modernização agropecuária e agroindustrial através 

de financiamentos a longo prazo e a juros baixos. 

                                                 
96 Proterra é o codinome do Programa de Redistribuição de Terras e de estímulo à agroindústria do Norte e Nordeste. 
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O principal instrumento utilizado pelo Governo para a apropriação das terras será a adesão 

de grandes proprietários nas regiões na mata e agreste de Pernambuco, no brejo da Paraíba e em 

certas regiões do Ceará, que colocariam à disposição do programa parte de suas terras.97 Aqueles 

proprietários que não cumprissem as recomendações num prazo de seis meses seriam 

desapropriados. 

As regiões originalmente consideradas para a aplicação do Proterra foram subseqüentemente 

limitadas e os prazos originais de adesão prolongados. O Proterra permitiu, em especial na sua 

primeira fase, que muitos proprietários vendessem suas terras menos férteis por bons preços, e em 

alguns casos elas passaram a ser adquiridas por testas-de-ferro dos proprietários. 98 Nos casos em 

que se realizou a distribuição de terras, esta se deu geralmente através da entrega de lotes 

relativamente grandes (80ha em Pernambuco e 188ha no Ceará). Essa medida limitou ainda mais o 

efeito de distribuição de terras, o que indica claramente a intenção do Governo de promover o 

agricultor médio, capaz de capitalizar-se, do que resolver os problemas das amplas massas de 

trabalhadores rurais nordestinos. 

Porém, o efeito central do Proterra não foi o de promover, ainda que de forma restrita, a 

distribuição de terras no Nordeste.99 O Proterra se constituiu na principal fonte de crédito rural. De 

1971 a 1977, aproximadamente metade do crédito rural total do Nordeste era devido a ele (Sampaio 

e Ferreira, 1978, p. 275). A maior parte desse crédito tem-se orientado para a pecuária de corte e 

leiteira, incentivando dessa forma a expansão da pecuária na região. Como é sabido, a pecuária se 

caracteriza por ser uma atividade poupadora de mão-de-obra, e assim os processos de expulsão dos 

trabalhadores rurais dos estabelecimentos que se pecuarizaram com o apoio do crédito do Proterra 

podem ser, em parte, creditados a ela. 

Assim, um programa que se orientava originalmente para a distribuição de terras dedica a 

maior parte de seus recursos a programas de modernização agrícola que terminarão expulsando a 

população rural já estabelecida. A fraqueza política dos trabalhadores rurais nordestinos nesse 

período, conjugada com a pressão dos grandes latifundiários da região e a estratégia de incentivar 

uma rápida modernização, transformaram o Proterra num apêndice dessa política geral que 

beneficiava somente a média e a grande propriedade. O aspecto mais original do Proterra, embora 

não se tenha cristalizado efetivamente na prática, foi a tentativa de promover uma camada de 

pequenos proprietários rurais capitalizados no Nordeste. Passou a ser essa a orientação explícita do 

Proterra a partir de 1975 e exprime-se claramente na recomendação de uma comissão encarregada 

de orientar o programa em termos de "criar uma classe média rural no Nordeste", já não somente 
                                                 
97 Os imóveis com extensão igual a 1.000ha colocariam à disposição 20% de suas terras, entre 1.000l1a e 3.00011a 
30%, entre 3.000ha e 5.000ha 40%, e acima de 5.000ha 50%. 
98 Vários desses casos são relatados na apresentação feita pela Contag na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 
Proterra. 
99 Somente 2.4% do total do crédito canalizado pelo Proterra foram dados ao crédito fundiário. 
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pela distribuição de latifúndios mas pelo "remembramento de minifúndios" (Gazeta Mercantil, 25 

de março de 1975).100 

Polonordeste. O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste 

(Polonordeste) foi instituído em 1974, como um programa orientado para promover regiões 

consideradas chaves pelos efeitos de demonstração que poderiam ter sobre zonas mais amplas. O 

Polonordeste aproxima-se dos chamados Programas de Desenvolvimento Rural Integrado 

promovidos pelo Banco Mundial, e de fato este participa no financiamento de alguns de seus 

projetos.101 A ação do Polonordeste inicialmente caracterizaria as regiões onde iria atuar, e depois, 

através de uma ação conjunta dos diversos órgãos federais e estaduais que atuam no Nordeste, 

procuraria criar as condições infra-estruturais, creditícias, assistenciais e de pesquisa, com o 

objetivo de promover a modernização da agropecuária do local. 

 

De fato os objetivos do Polonordeste não ficam suficientemente claros nas formulações 
                                                 
100 Os depoimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Proterra, em especial o do ministro da Agricultura, 
refletem claramente a mudança de ênfase do programa nos últimos anos. 
101 O projeto do Polonordeste localizado na Paraíba, na região do brejo, espera beneficiar 7.400 produtores participando 
o Banco Mundial com 13,4 milhões de dólares. A ênfase da produção se concentrará na mandioca, feijão, carne e leite. 
No projeto do Rio Grande do Norte, o Banco Mundial participa com 12 milhões de dólares, sendo beneficiados 15 mil 
produtores, orientados para a produção de algodão, milho, feijão e sorgo. Já o projeto do Ceará, com a participação de 
12 milhões de dólares do Banco Mundial, irá integrar cerca de 5 mil estabelecimentos, orientados para produzir cana--
de-açúcar, mandioca, vegetais, amendoim, frutas e milho. O projeto baiano, localizado na região de Paraguaçu, espera 
contar com 16 mil estabelecimentos, e terá o apoio de 37 milhões de dólares do Banco Mundial, orientados para as 
culturas de feijão, mandioca, cítricos e outras frutas, milho e fumo. Este projeto é possivelmente o projeto mais 
ambicioso, e se propõe a transformar a bacia do Paraguaçu num dos principais supridores de alimentos para o Estado da 
Bahia. 
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programáticas, nem os mecanismos de execução dos projetos cuja responsabilidade difere em cada 

Estado, nem o nível de coordenação e direção que formalmente fica nas mãos da Sudene. 

Sem políticas que procurem alterar a estrutura fundiária, num contexto em que predomina a 

grande propriedade em geral, o Polonordeste tem-se transformado num mecanismo de 

fortalecimento dos médios e grandes produtores já estabelecidos, já que estes têm melhores 

condições para se apropriar dos créditos oferecidos e se utilizarem da infra-estrutura. 

Ocorreu assim um processo de valorização das terras que fortaleceu a concentração de 

grandes propriedades, a especulação fundiária e até a grilagem em certas regiões do além São 

Francisco (Espinheira, 1977, Miranda, [s/d], Wilkinson, 1978). 

Na medida em que não se dê uma orientação clara de apoio ao pequeno produtor, o 

Polonordeste tenderá naturalmente a favorecer a média e grande propriedade, já dominante nas 

regiões de implantação dos seus projetos. Contudo, nos últimos dois anos tem havido uma aparente 

modificação na orientação do programa na direção de um apoio a certas camadas de médios 

produtores, em regiões onde já se está dando um processo de modernização agropecuária. Ainda 

assim, se trataria de beneficiar uma pequena minoria de produtores dentro da ampla faixa de 0-

50ha, em função do fortalecimento da produção de produtos alimentícios para o Nordeste. Essa 

tendência, porém, é limitada pelo fortalecimento geral da grande propriedade, especialmente a 

pecuária, embora se possa impor em certas regiões específicas, especializadas na produção de certos 

produtos básicos como o feijão (Wilkinson, 1978). 

Projeto Sertanejo. O projeto foi criado em 1976, e se orientaria no sentido de apoiar aqueles 

setores na região semi-árida que mais sofreriam os efeitos das secas: os pequenos proprietários, os 

parceiros e arrendatários e os trabalhadores sem terras. O objetivo seria criar núcleos em várias sub-

regiões que orientarão os créditos, serviços e distribuição de insumos com o objetivo de modificar o 

sistema de produção e fazê-lo o mais resistente às secas. De fato o projeto de certa forma se 

justapõe ao Polonordeste. 

Embora, ainda em 1978, os resultados sejam insuficientes para serem avaliados, a ampliação 

da clientela definida pelo Sertanejo (proprietários de até 500ha) explica o fato de que já tenha 

havido corridas para compras de terras nas regiões onde se implantará, com o objetivo de criar 

empresas modernas de produção de algodão, soja e pecuária, com créditos do programa. 

 

Os efeitos das políticas agrícolas para o Nordeste 

Em 1971 o Nordeste contribuía com 20% na formação do produto agrícola do país e recebia 

12,9% do total do crédito. A menor capacidade de absorver crédito reflete por sua vez os menores 

níveis de acumulação do conjunto dos seus produtores rurais. Por sua vez, 90% do crédito rural 

especializado do Banco do Nordeste do Brasil (que constitui a metade dos empréstimos globais do 
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Banco) dirigiam-se para a pecuária. 102 Portanto, a fraqueza econômica e política do pequeno 

produtor nordestino determinam que o crédito rural aprofunde as tendências de pecuarização e 

concentração fundiária. Tanto as políticas gerais quanto os programas específicos têm favorecido 

grupos determinados e minoritários dentro da agricultura nordestina, especialmente os médios e 

grandes pecuaristas. É possível distinguir, ainda assim, nos últimos anos, algumas tendências a 

favorecer a formação de uma camada de pequenos produtores capitalizados, em regiões onde elas já 

se evidenciavam. Nesse sentido, o Polonordeste pôde transformar-se num primeiro passo nessa 

direção. A afirmação dessa tendência deverá levar, entre outras coisas, a uma reformulação das 

estruturas de intervenção do Estado na agricultura. Na atualidade, seja pelas diretrizes gerais, seja 

através da setorialização e não-articulação entre os diferentes programas, assegura-se que políticas 

aparentemente distributivistas sejam anuladas pela intervenção na mesma região de outras políticas 

e programas. 

Os processos de valorização da terra e a impossibilidade dos camponeses de oferecer uma 

resistência organizada determinaram que esse período se caracterizasse por uma ofensiva geral 

contra os pequenos produtores, em particular naquelas áreas onde, através de infra-estrutura, 

incentivos fiscais ou programas especiais, o Estado favoreceu uma rápida valorização das terras. Se 

considerarmos as regiões de maiores conflitos na Bahia, a afirmação anterior fica claramente 

estabelecida: 

a) em torno da abertura de novas rodovias federais e estaduais, que passam a valorizar terras 

que antigamente eram marginais (Fetag-Bahia, 1977); 

b) em regiões de fronteira onde, além de infra-estrutura, o Estado oferece incentivos fiscais. 

É o caso típico do além São Francisco e do Extremo Sul da Bahia (Ceplab, 1976, p. 10); 

c) nas regiões onde se deram incentivos especiais para promover novas culturas, como por 

exemplo, o café nas regiões da Chapada Diamantina e Vitória da Conquista; 

d) em regiões de ação do DNOCS, Codevasf e Chesf a causa das desapropriações realizadas 

em torno de projetos de irrigação ou eletrificação. 

Através da falsificação, violação, usurpação e ampliação dos limites, os grileiros, 

geralmente com o apoio das autoridades locais e a condescendência do Governo central, 

desencadearam em muitas regiões uma expulsão maciça de posseiros. Na maioria dos casos a única 

força legal de apoio aos posseiros nesse período foram setores da Igreja e as lideranças mais 

combativas dentro das Federações de Trabalhadores da Agricultura. 

 

 

                                                 
102 Uma análise mais detalhada da estrutura do crédito no Nordeste pode ser encontrada em Coelho e Brasiliano, 1976, e 
Figueiredo, s/d. 
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 Amazônia: colonização na era do capital monopolista 

Do ponto de vista da problemática discutida nesse trabalho, o caso da colonização na 

Amazônia103 permite caracterizar, a partir de uma comparação com o processo de expansão da 

fronteira em outros períodos, o novo significado que assume o controle da terra e o papel do Estado 

nos processos de valorização e ocupação da mesma. Portanto não é nosso objetivo apresentar um 

histórico ou uma descrição detalhada do processo de ocupação da fronteira amazônica, que fugiria 

aos limites deste trabalho. Apresentaremos nossa argumentação de forma sintética através de cinco 

teses que implicitamente se relacionam e se contrapõem à argumentação apresentada em outros 

trabalhos de interpretação da colonização na Amazônia.104 

a) A forma específica que termina assumindo a colonização na Amazônia - centrada na 

grande empresa agropecuária - não estava definida a priori, no sentido de ser uma expressão 

mecânica da dominação do grande capital monopolista no conjunto da formação social, ou por se 

tratar da forma mais adequada de empresa produtiva. 

A colonização na Amazônia, ou melhor, as condições de ocupação legal e/ou produtiva do 

solo permitidas pela abertura das grandes rodovias federais, se transformaram no ponto de encontro 

de interesses sociais diferentes. Por um lado, a massa de camponeses pauperizados, especialmente 

no Nordeste, encontrava na colonização a possibilidade de afirmar suas formas específicas de 

produção, através da ocupação da terra que permite a reprodução do trabalho familiar. Por outro 

lado, o capital tratava de canalizar em seu favor a mais-valia que o Estado colocava à sua disposição 

através de incentivos fiscais e da renda fundiária fundadora e institucional que a implantação de 

projetos agropecuários possibilitava (voltaremos a esse aspecto mais adiante). 

A realização dos interesses dos camponeses teria significado a conformação de uma 

estrutura de pequenas propriedades assegurada pelo Estado através de uma política de colonização 

e. distribuição de títulos de propriedades aos pequenos produtores, e a segunda alternativa impli-

cava oferecer as terras aos grandes proprietários em detrimento dos pequenos produtores. 105 A 

imposição da segunda política não foi um processo automático, e só conseguiu afirmar-se nas 

condições de um regime altamente repressivo em que os camponeses não têm condições de se 

                                                 
103 A Amazônia legal é constituída pelo Amazonas, Pará, Acre, parte de Mato Grosso, de Goiás, do Maranhão e pelos 
territórios do Amapá, Roraima e Rondônia. ocupando 4.900.000km2, 59% do território nacional e possuindo 5,7% da 
população brasileira. O processo de colonização na Amazônia, na sua forma atual. pode ser localizado ao redor da 
criação da rodovia Belém-Brasília em 1960, a criação da Sudam em 1967 e a Transamazônica de 1970. 
104 O leitor interessado em aprofundar-se no tema pode encontrar uma boa introdução, bibliografia e parte dos 
argumentos aqui analisados em Velho. 1972 e 1976, Ianni, 1978. Pompermayer, 1979, Sawyer, 1978, Woods e Minck, 
1978 e Cardoso e Muller, 1976.  
105 Para um posseiro legalizar suas terras, é exigido que saiba ler e escrever e que possua título de eleitor, carteira de 
identidade, certificado de reservista e CPF. Sem isso não pode receber título definitivo: isso sem contar as distâncias 
enormes que deve percorrer, mais de uma vez, para barganhar os seus direitos. Grande parte dessa população nem sabe 
de seus direitos, não possui consciência de propriedade legal, e é, na sua maioria, analfabeta. 
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organizar; 106 e através de um conjunto de pressões por parte dos grandes grupos econômicos, que 

só conseguem impor seus interesses de forma definitiva a partir de 1973, 107 quando no seio do 

Governo se define claramente uma linha de abandono dos projetos de colonização camponesa. 108 

A partir dessa nova estratégia, foram introduzidas na legislação modificações que 

permitiram a legalização das grandes propriedades, e posteriormente se institucionalizaram os 

processos de grilagem através da distribuição de títulos de posse às grandes propriedades já 

estabelecidas a partir de processos fraudulentos. Dessa forma, grupos econômicos do Centro-Sul 

chegam a ficar com vários estabelecimentos com áreas de 60.000ha cada (O Estado de São Pau/o, 

31 de maio de 1977). 

O aparente fracasso econômico dos projetos de colonização do Incra reflete, na verdade, a 

falta de apoio estatal em termos de apoio creditício e de serviços, em vez da incapacidade de 

produzir excedentes comercializáveis (Woods e Minck, 1978). Por outro lado, o impacto econômico 

relativo dos grandes projetos de pecuária até o momento é  pequeno. 109 

O apoio aos grandes projetos agropecuários por parte do Governo reflete igualmente a 

limitada viabilidade da Amazônia como região produtora de produtos básicos. Isso, que poderia ter 

aumentado o apoio aos pequenos produtores, apresentava vários problemas, em particular as gran-

des distâncias dos centros consumidores. Por outro lado, as dificuldades com o balanço de 

pagamentos teriam reforçado a tendência de transformar a Amazônia num centro de produto de 

exportação: "E chegado o momento de tirar proveito, principalmente para efeito de significativa 

contribuição ao aumento do PIB, do potencial representado pela Amazônia", diria o ministro Reis 

Velloso, ao ler, no gabinete presidencial, em Brasília, a exposição de motivos que justifica o 

lançamento do novo programa (Poloamazônia), tendo como pressuposto que "(...) o caminho básico 

da ocupação deve apoiar-se na implantação de grandes empresas, as únicas em condições de atingir 

os objetivos econômicos na escala esperada, justificando igualmente que a grande empresa é uma 

melhor garantia para a preservação ecológica da região." (Opinião, 4 de outubro de 1974.) 

b) Para o grande capital o sentido da ocupação e apropriação das grandes propriedades 

                                                 
106 A Igreja constitui no período a única organização legal que teve condições de apresentar uma defesa organizada dos 
posseiros. A guerrilha, que foi ativa na região do Araguaia, foi derrotada sem chegar a afetar diretamente a estrutura 
fundiária da região. 
107 Em fins de 1973, o Ministério do Planejamento promove uma visita de empresários do Centro-Sul à região 
Amazônica. A nova estratégia se refletirá no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, onde se convida o capital 
privado a participar da colonização. 
108 “Ultrapassada essa fase inicial [de colonização dirigi da ou espontânea], parte agora o Incra para a ocupação 
econômica da Amazônia, através de empresas privadas. com grandes projetos integrados de colonização, aprovados 
pela Sudam, para efeito de participação na política de incentivos fiscais, apresentando maior volume de capital por 
colono assentado.” Minter, 1976, p. I]. Em outras palavras, agora que existe uma ampla mão-de-obra disponível, trata-
se de apoiar de forma unilateral o grande capital. 
109 De fato, tem sido a média propriedade que apresenta os melhores níveis de rendimento e capitalização. No Pará, as 
empresas rurais ocupam 5,5% da área total, produzindo 24,1 % da produção vendida e possuindo 8,7% das benfeitorias. 
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está centrado na possibilidade de ganhos especulativos e transferências de renda e de mais-valia 

social e não na ocupação produtiva das terras. 

Os investimentos nos grandes projetos agropecuários em zonas de fronteira não asseguram 

altas taxas de lucros (Mahar, 1978). No entanto, a explicação desses tipos de investimentos não se 

encontra ao nível dos lucros produzidos pelos processos produtivos e sim dos lucros determinados 

pelo triplo processo de valorização da terra por causa da: 

a) Apropriação da renda fundadora. A ocupação de terras a preços nominais que são 

integradas ao mercado pela criação de infra-estrutura por parte do Estado permite aos primeiros 

proprietários legais a apropriação da renda diferencial e absoluta de terras antigamente inexistentes 

em termos mercantis. 

b) Apropriação da renda institucional. A propriedade legal das terras permite a sua 

valorização através da utilização de créditos subsidiados e incentivos fiscais que são transferências 

de mais-valia realizadas pelo Estado para incentivar um novo campo de acumulação. 

c) Valorização crescente do preço da terra, determinado não somente pelos dois processos 

anteriores como também pela tendência histórica do capital no Brasil de se orientar na compra de 

terras ou bens imóveis como forma de se assegurar frente aos processos inflacionários. Esses 

investimentos determinarão por sua vez nova alta do preço da terra, de forma que o crescin1ento 

relativo do preço da terra se transforma em ganhos indiretos para o capital. 

Essa possibilidade de ganhos extraordinários tem determinado a conduta excepcional de 

empresas multinacionais, que se caracterizam por não realizar investimentos em compras de terra, 

embora tenham aberto uma exceção quanto ao caso brasileiro.110 Igualmente sintomático é o 

interesse crescente na promoção de grandes projetos de colonização na Amazônia por grandes 

empresas urbanas de construção civil como o Grupo Gutierrez e Hugo de Almeida. (Exame, 28 de 

setembro de 1977, e Jornal do Brasil, 27 de maio de 1974). 

A colonização mediada pelo subsídio estatal, viabilizando a formação de grandes 

estabelecimentos que permitem a apropriação de grandes lucros por grupos econômicos não 

relacionados à produção agropecuária, marca a característica central que diferencia as atuais formas 

de ocupação da terra das formas tradicionais, determinando ao mesmo tempo as novas 

características que assume a luta de classes no processo de colonização. 

c) A luta de classes na Amazônia centrada na luta pela terra coloca a atuação (ou falta de 

atuação) do Estado de forma imediatamente clara, ao mesmo tempo em que modifica o papel dos 

camponeses na conformação das novas estruturas produtivas. 

O processo de ocupação na Amazônia, ao colocar o Estado como promotor e viabilizador 

                                                 
110 De acordo com Sampaio, 1977, pp. 164-66, o capital estrangeiro participa com 12% nos investimentos agropecuários 
da Sudam entre 1966 e 1974. 
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central das formas que irá assumir a colonização, determinou que este aparecesse pela primeira vez 

de forma "visível" como o responsável pelas características que assume a conformação da estrutura 

fundiária. Sem dúvida o Estado esteve presente em todos os processos de ocupação de fronteira, em 

forma de uma estrutura jurídica dada ou como "ausência" que permitia a imposição direta do 

latifúndio pelo uso da força ou do poder econômico. Sem dúvida a "ausência" da ação imediata do 

aparelho institucional do Estado na Amazônia volta a apresentar-se na medida em que foi permitida 

a repetida violação da legislação e o uso direto da força por grileiros. Essa ausência, porém, passa a 

ser "sentida", uma vez que o Estado assumiu diretamente a responsabilidade pelo processo de 

colonização. 

Dessa forma, as contradições surgidas no processo de colonização passam a ser integradas 

diretamente ao nível dos aparelhos de Estado, que refletem de forma mediada, os confrontos sociais 

reais. Nesse sentido, o Incra, como responsável pela colonização parcelaria, passou a assumir uma 

defesa maior dos posseiros, enquanto a Sudam refletia, por suas funções, os interesses do grande 

capital. Por sua vez, as brigas intraburocráticas assumiram a forma de uma contraposição 

ideológica, na qual o Incra expressava a perspectiva de resolução dos conflitos sociais e 

harmonização social, enquanto a Sudam enfatizava uma ideologia de corte tecnocrático e de 

eficiência econômica.111  Embora esta última perspectiva tenha geralmente se imposto nos 

contextos de maior tensão social, quando os posseiros conseguiam, de uma forma organizada e 

armada, defender seus interesses, gerando zonas de grande tensão, o exército tendia por vezes a agir 

em suporte dos pequenos produtores em função das necessidades de reprodução da ordem social, à 

diferença da polícia local, que fica a serviço dos grileiros e grandes proprietários. 

O processo de colonização na Amazônia não pode ser analisado em termos de uma 

contraposição excludente da pequena produção pela grande empresa. Esta última só se estabeleceu 

pela existência de uma massa permanente de imigrantes, que atuaram como mão-de-obra disponível 

nos trabalhos de abertura da floresta e posteriormente, em forma mais reduzida, como mão-de-obra 

temporária ou permanente dos estabelecimentos. 

A diferença fundamental com as formas de colonização tradicional é a menor importância 

do trabalho do posseiro como principal mecanismo de valorização da terra da qual se apropriará o 

grande proprietário posteriormente. Sem dúvida têm ocorrido na Amazônia importantes processos 

de apropriação de terras dos posseiros em função do trabalho transferido à terra pela abertura de 

matas e realização de benfeitorias. Este, porém, tem sido, pelo menos em termos dos grandes 

projetos agropecuários, um mecanismo secundário de apropriação de excedente do trabalho 

                                                 
111 O próprio Incra mudo de caráter a partir da imposição da nova estratégia de colonização. No Governo Geisel assume 
a presidência Lourenço Vieira da Silva, ex-diretor da Comarco, empresa de colonização no Maranhão, cuja atuação se 
caracterizou pelo apoio dado aos grandes projetos agropecuários. 
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camponês. A importância da massa camponesa como força de trabalho assalariada disponível para 

os trabalhos de desmatamento e posteriormente como força de trabalho permanente ou temporária, 

tem sido o aspecto fundamental.  

Dessa forma, a caracterização que tem sido feita das lutas em tomo da terra na Amazônia 

como sendo um processo de "acumulação primitiva" é insuficiente e em certos casos injustificada, 

já que a maioria das grandes empresas se instalaram em terras virgens onde não existia uma 

população estabelecida. 112  

Na medida em que se forma um continente estável de força de trabalho e, em particular, 

quando os trabalhadores rurais da região obtêm Um mínimo de condições de organização, as formas 

de exploração com conotações semi-escravistas tenderão a desaparecer.113 Deve-se recordar 

igualmente que a utilização maciça de mão-de-obra se refere à fase de abertura da floresta, e que 

posteriormente diminui e se estabiliza o número de pessoal ocupado como uma força de trabalho 

assalariada. 

As contradições entre as classes sociais surgidas no processo de colonização da Amazônia 

diferem segundo o tipo de empresa e as formas de exploração da força de trabalho utilizadas. Ao 

passo que nas grandes empresas de pecuária, que usam incentivos da Sudam, o desmatamento é 

feito com correntões, onde predomina o uso da força de trabalho assalariada dentro dos padrões 

predominantes do resto do país, nas empresas menores ou sem incentivos da Sudam é utilizado o 

trabalho braçal assalariado combinado com formas de endividamento, e finalmente, nas 

propriedades menores, é mais comum a entrega das terras a posseiros que derrubam a mata, podem 

trabalhar a terra por um curto período, até a formação do capim. Nesse caso, o pequeno produtor 

procurará se estabelecer de forma permanente, o que dá lugar a um conflito de caráter diferente 

daquele que ocorre com o trabalho assalariado.114 

Do ponto de vista da composição das classes dominadas que se delineiam no processo da 

colonização, deparamos com um processo fluido. De um lado, diferentes tipos de pequenos 

proprietários (posseiros e colonos com propriedade legal das terras e com diferentes níveis de 

integração no mercado), de outro, os trabalhadores assalariados (com maior ou menor integração 

nas formas já institucionalizadas de reprodução salarial),com grande mobilidade de uma categoria 

de trabalho para outra.115  

O grileiro, como personagem que se utiliza de métodos fraudulentos para se apropriar das 

                                                 
112 Não indígena. 
113 As diversas formas de superexploração da força de trabalho são geralmente realizadas através da utilização de um 
intermediário (o empreiteiro ou "gato") que se responsabiliza pelo recrutamento da força de trabalho e, dessa forma, 
permite ao fazendeiro fugir aos encargos sociais. 
114 Poderiam, por sua vez, ser enumeradas contradições secundárias entre os diferentes tipos de fazendas e no interior de 
outros complexos produtivos como a produção de castanha, serrarias e minas. 
115 Cf. Silva, 1977, para uma apresentação da importância dessas categorias nos diferentes Estados da Amazônia. 
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terras, representa de certa forma o conjunto de categorias dos grandes e médios proprietários, na 

medida em que todos eles geralmente se utilizam dos seus serviços para ocupar novas terras.116 O 

empreiteiro, responsável pelo recrutamento da força de trabalho, é da mesma forma um 

intermediário entre ela e o capitalista. Ao mesmo tempo em que economiza a este os benefícios 

sociais e lhe assegura o abastecimento da força de trabalho, atua como apaziguador ideológico, 

absorvendo parte do confronto  entre o proprietário e o trabalhador. 

d) As formas que assumem o processo de trabalho e a estrutura produtiva, na Amazônia, 

devem ser analisadas em função das vicissitudes do atual processo de ocupação e não como uma 

característica permanente de ocupação da região. 

No processo de colonização encontramos a utilização de formas de exploração da força de 

trabalho similares ao aviamento, que é a forma predominante no período extrativo. O trabalhador 

(aviado) parte para o processo produtivo endividado com o aviador, que controla a mercantilização 

do produto, dentro de um ciclo em que o primeiro se encontra sujeito, por endividamento 

permanente, ao comerciante. Na maioria dos casos em que encontramos formas de aviamento fora 

da produção extrativa na Amazônia atual, a relação de produção aviada deixa de ser um mecanismo 

de controle por pane do capital comercial, para se transformar num instrumento de reforço da 

sujeição do trabalhador assalariado e do incremento da taxa de exploração. As grandes distâncias 

dos centros urbanos, que caracterizam os empreendimentos na Amazônia e a possibilidade de que o 

trabalhador assalariado se tome posseiro, determinam a utilização de formas de endividamento para 

assegurar a permanência da força de trabalho no local. É verdade que os barracões onde se vendem 

mercadorias a crédito muitas vezes são utilizados para auferir novos lucros, retirando, assim, parte 

do salário ao trabalhador, porém nem sempre está presente esse tipo de comércio e não se trata do 

mecanismo fundamental de exploração.117 

Embora nesse primeiro ciclo de colonização na Amazônia a grande fazenda de pecuária seja 

a forma predominante de organização do processo produtivo, seria difícil afirmar que esse tipo de 

empresa e produção predominará na Amazônia. Sem dúvida, através da criação de uma infra-

estrutura agroindustrial, principalmente com o surgimento de uma rede de frigoríficos e, em menor 

medida, de indústrias de leite em pó, se estabilizaria a produção pecuária das grandes fazendas.118 

                                                 
116 Uma apresentação bastante completa das denúncias sobre a expulsão de posseiros pode ser encontrada na CPI sobre 
o sistema fundiário. 
117 Outras formas de assegurar a permanência da força de trabalho é "importar" do Nordeste peões solteiros, geralmente 
sem documentação, diretamente trazidos para as fazendas pelos "gatos". 
118 Em Cuiabá, já está implantado um frigorífico, da Sadia, cuja capacidade inicial de abate será de 120 mil bois/ano, 
devendo, no final de 1980, estar abatendo 500 mil bois/ano. Em Barra do Garças, está em implantação uma unidade da 
Suc1anisa, que em 1971 estará abatendo 240 mil reses por ano, além do frigorífico do grupo Liquifarm, no Nordeste de 
Mato Grosso, na fazenda Suia-Missu. No Sudeste paraense, na area das empresas Rio Cristalino, Rio Domado, Campo 
Alegre e Codepar, os grupos Volkswagen e Atlas, o maior da Alemanha, implantarão um frigorífico com capacidade de 
abate de 250 mil bois/ano, cada um. Em relação à industrialização do leite, começam a rugir algumas bacias de grande 
porter, principalmente no eixo da rodovia Belém-BrasI1ia. Por exemplo,  em Paragominas existem várias usinas 
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Ainda assim, a pecuarização da Amazônia apresenta limitações, inclusive reconhecidas 

pelos órgãos governamentais. Primeiramente, encontra-se o problema ecológico de defesa do meio 

ambiente. Em segundo lugar, as possibilidades de ocupação da força de trabalho pela pecuária 

extensiva são muito limitadas. 119  Em terceiro lugar, em certas regiões, de acordo com recentes 

pesquisas sobre produtos tropicais, a terra disponível permitiria o cultivo de produtos com renda 

diferencial maior que a da pecuária. Finalmente, a disponibilidade de minerais, parcialmente 

explorados, pode transformar a mineração na principal atividade da região. Embora se reconheça 

que a maioria dos produtos da pecuária ainda não tenha chegado à plena maturação, uma análise das 

principais exportações da Amazônia legal mostraria o lugar privilegiado das indústrias de 

mineração e de madeira. 120 A importância da grande empresa pecuarista tem sido de certa forma de 

caráter negativo, na medida em que determinou o padrão de ocupação fundiária, e portanto das 

formas de organização da força de trabalho. 

A nova política de pólos de desenvolvimento de certa forma reconhece a necessidade de 

hierarquizar as diferentes regiões Amazônicas em termos dos diversos tipos de produtos, orientados 

para a exportação externa ou interna - Centro-Sul do país.121 

e) A dinâmica do processo de colonização não pode ser explicada em termos de suas 

origens, pois ela se estrutura a partir das formas dominantes de reprodução das relações sociais 

no conjunto da formação social. 

A expansão da fronteira na Amazônia pode ser historicamente explicada pela confluência de 

diferentes fatores.122 Entre eles, enumeramos: 

1. A pressão dos excedentes populacionais do Nordeste que já se encontravam num processo 

de colonização espontânea, avançando nas fronteiras do Maranhão e Mato Grosso. 

2. A procura por parte do Governo de soluções para o problema das tensões sociais no 

Nordeste, sem, no entanto, realizar transformações estruturais profundas. Esta é possivelmente a 

causa explícita mais irnp0rtante no desencadeamento da construção da Transamazônica.123 

3. O processo de expansão de fronteiras e de rodovias desencadeado pela construção de 

                                                                                                                                                                  
intermediárias de coleta e resfriamento, além de uma grande usina da Nestlé em Belém, para pasteurizar 20 mil litros 
diários." (Jornal do Brasil, 29 de dezembro de 1976). 
119 Do total de investimentos na agropecuária sustentados pelos incentivos fiscais surgirão somente 17 mil novos 
empregos (O Liberal, 26 de novembro de 1976). 
120 Cf. Amazônia, setembro de 1977, pp. 16 e 17. 
121 Existe uma clara divisão regional dos tipos de investimentos financiados pela Sudam. Assim, dos 250 projetos 
aprovados na Amazônia, 211 se dirigem à indústria; em Mato Grosso, dos 309 projetos, 281 são agropecuários, embora 
no Pará se apresente uma divisão mais eqüitativa (141 para a indústria e 192 para a agropecuária). 
122 Tão interessante como localizar as causas da Transamazônica seria explicar a não concentração do projeto rodoviário 
e de colonização em áreas menos distantes e com maior viabilidade para a agricultura, como teria sido a floresta úmida 
do Maranhão. 
123 A versão oficial é que o presidente Médici teria ficado comovido com a visita aos flagelados das secas nordestinas e 
tomado a decisão de construir a Transamazônica. 
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Brasília e particularmente da rodovia Belém-Brasília, num período de expansão da indústria 

nacional de caminhões. 

4. A ação dos grupos dominantes na Amazônia, que procuravam viabilizar um novo 

processo de acumulação de capital a partir do apoio do Estado. 

5. A ação da "burguesia contratista" (isto é, dependentes de contratos com o Estado), em 

termos das possibilidades de lucro geradas pela construção da Transamazônica. 6. A necessidade 

de se opor à pressão do imperialismo para inter nacionalizar a Amazônia. 

7. A existência de importantes reservas minerais. 

8. A ideologia do governo militar de integração nacional e ocupação da fronteira. 

Todos esses elementos continuaram a participar na forma concreta em que se realizou a 

ocupação da Amazônia, porém hierarquizados pelo projeto de ocupação centrado no grande capital 

com apoio estatal. Assim, o capital estrangeiro teve oportunidade de ocupar vastas áreas, embora 

dentro das regras do jogo impostas pelo Estado brasileiro. A imigração camponesa é rearticulada, 

dentro de um movimento complementar e contraditório, em que o grande capital integra os 

imigrantes de forma direta ou indireta como força de trabalho. As elites locais são praticamente 

marginalizadas do processo pela sua fraqueza econômica, embora tenham participado como sócios 

menores na colonização da Amazônia. 

 

3.5 O sentido das políticas para a agricultura 

Embora o processo de modernização da agricultura se tenha dado já em certas áreas com 

maior renda diferencial e níveis de acumulação desde antes de 1964, foi necessária a intervenção 

maciça do Estado para quebrar o antigo padrão de expansão agrícola, fundado no uso extensivo de 

terra e força de trabalho, para viabilizar a transformação das forças produtivas na agricultura 

brasileira. Se a pequena e média propriedade não era capaz de gerar o excedente necessário para se 

capitalizar e ter acesso a uma tecnologia mais avançada, para a grande propriedade era mais 

lucrativo o uso extensivo da terra com força de trabalho barata. 

O crédito subsidiado permitiu quebrar essa estrutura, viabilizando pela primeira vez a 

capitalização de certos grupos de pequenos e médios produtores e a modernização da grande 

propriedade. O Estado não somente viabilizou diretamente essa passagem como, indiretamente, 

passou a assumir uma série de tarefas de apoio à modernização agrícola através do desenvolvimento 

de uma ampla infra-estrutura de serviços, pesquisa e assistência rural. 

O fato de que essa política tenha favorecido apenas uma minoria do conjunto dos produtores 

rurais e que tenha muitas vezes sido feita à custa de grandes desperdícios de capital social, não 

desmerece o fato de que, do ponto de vista capitalista, tenha sido coberta de êxito. 

A política de incentivo à modernização da agricultura terminou se transformando numa 
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política de incentivo à concentração das terras, uma vez que a criação de infra-estrutura e juros 

subsidiados determinou um processo de valorização das mesmas. No entanto, a relação inversa não 

existe: o processo de concentração de terras não significou necessariamente uma maior 

modernização da agricultura. O processo de concentração de terras, em especial nas zonas de 

fronteira, onde não funciona um aparelho estável de instituições do Estado burguês adquiriu um 

caráter particularmente selvagem e especulativo. 

Embora a política creditícia do Governo tenha favorecido particularmente os grandes 

proprietários, camadas de médios e pequenos produtores, especialmente em regiões com certo 

desenvolvimento das forças produtivas, se favoreceram igualmente da política estatal. Em 

compensação, nas regiões mais atrasadas, onde os pequenos produtores têm baixíssimos níveis de 

acumulação e se encontram geralmente encapsulados pelo latifúndio, o crédito agrícola se destinou 

na maioria das vezes aos grandes proprietários. A política do Governo de favorecimento à 

modernização agrícola não é orientada diretamente para a eliminação da pequena produção, embora 

isso tenha ocorrido em determinadas circunstâncias. A modernização agrícola determina, isto sim, 

uma transformação qualitativa das características da pequena produção. As possibilidades de 

integração de tecnologia moderna, concentrando-se de forma crescente numa camada de 

proprietários medianos, leva à concentração e capitalização desse setor, ao passo que ocorre uma 

pauperização e semiproletarização dos pequenos produtores tradicionais. Mas essa via de 

modernização da pequena produção estaria de fato limitada a uma minoria de pequenos produtores, 

já que, nas condições atuais da estrutura fundiária, eles ocupam em sua grande maioria 

estabelecimentos de menos de 10ha e terras cuja renda diferencial não viabiliza a utilização de 

tecnologia moderna. 

No entanto, seria errôneo afirmar o predomínio de um único caminho de modernização da 

agricultura do Brasil. A modernização das grandes propriedades existentes e o estabelecimento 

daquelas de igual porte nas zonas de fronteira indicam o caminho que prevaleceu na última década, 

embora sem chegar a excluir os pequenos proprietários. A afirmação da grande propriedade foi 

possível no contexto de um regime altamente repressivo que permitiu aos grupos dominantes no 

campo e na cidade a canalização dos recursos de modernização agrícola em função de seus 

interesses, muitas vezes, de caráter especulativo. 

 

 

 

 




