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REALISMO AGRÁRIO

José Eli da Veiga

 

     A rigor, ninguém deveria estar contente com a estrutura agrária brasileira. Mesmo quem acredita que a

forma mais adequada de produzir na agricultura é a patronal - com suas levas de bóias-frias e alguns poucos

trabalhadores residentes vigiados por fiscais e dirigidos por gerentes - sabe que esse modelo não vingou em

qualquer nação de sucesso. Por isso, até mesmo na jurássica "bancada ruralista" há quem perceba a

conveniência das políticas governamentais que favorecem a expansão da moderna agricultura familiar sobre
áreas atualmente subaproveitadas, ou com sistemas de produção ultra-extensivos e anacrônicos.

 

     Infelizmente a dinâmica política tem impedido o debate público desapaixonado desta questão. As duas

tentativas de adoção de uma política fundiária mais ativa foram seguidas de tumultos, criados, é verdade, por
um punhado de grileiros, mas apoiados na conivência das elites empresariais, da mídia, de intelectuais e

formadores de opinião. A primeira tentativa, em 1964, ajudou a articulação golpista. A segunda, em 1985,

também foi bloqueada com a preciosa contribuição da cúpula militar, como está relatado no livro A reforma
que virou suco (ed.Vozes, 1989). Depois disso, a Constituinte, o governo Collor e a legislação

complementar sobre as disposições agrárias, geraram novos entraves à ação fundiária do governo federal.

Foi só a partir de julho do ano passado, com a promulgação da lei do rito sumário, que o INCRA começou

a voltar à ativa, procurando executar um programa emergencial lançado, três meses antes, pela equipe de

Osvaldo Russo de Azevedo.

 

     Assim, no momento que os diversos candidatos à presidência da República preparam-se para assumir

compromissos programáticos, pode ser útil fazer um rápido balanço do que foi feito nos últimos trinta anos

em matéria de assentamentos agrícolas.

 

     Somando-se os três tipos básicos de assentamento - isto é, em terras desapropriadas por interesse social,

em terras públicas estaduais ou compradas por governos estaduais, e em terras destinadas à colonização -

encontra-se pouco mais de 1400 operações que instalaram cerca de 300 mil famílias em 26 milhões de
hectares. Considerando-se que a agricultura familiar é constituída por cerca de 2,5 milhões de

estabelecimentos, pode-se supor que 12% desse total devam ser creditados às políticas fundiárias dos

últimos trinta anos.

 

     Percebe-se, também, que essas políticas beneficiaram diretamente uma média de 10 mil famílias por ano.

Entretanto, para se ter uma idéia do verdadeiro ritmo de atendimento, é conveniente distinguir o período

ditatorial, com ênfase quase exclusiva na colonização, e o período democrático, no qual ela foi substituída

por assentamentos em áreas já ocupadas e dotadas de um mínimo de infraestrutura. Nessa perspectiva,

constata-se que, apesar dos inúmeros entraves políticos, legais e orçamentários, a democracia permitiu um
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rendimento quatro vezes superior. Nos últimos dez anos os governos federal e estaduais assentaram, cada
qual, mais de 10 mil famílias por ano, enquanto nos vinte anos de ditadura a média anual de assentamento

não chegara a 5 mil famílias.

 

     Seria temerário, contudo, tirar qualquer conclusão sobre a possível taxa de aceleração desse ritmo no

próximo governo, caso a reforma agrária venha a ser uma de suas prioridades. E a principal incógnita é o

grau de dificuldade de obtenção de terras criado, tanto pela nova legislação, quanto pela falta de Títulos de

Dívida Agrária usados no pagamento das indenizações. Nos últimos dez meses, mesmo indenizando os ex-

proprietários pelo valor de mercado, o INCRA só conseguiu a imissão de posse de um quinto dos imóveis

declarados desapropriáveis pelos decretos presidenciais. Em tais circunstâncias, nada garante que o governo

Itamar possa assentar 10 mil famílias em um ano, índice de desempenho do governo federal no período

democrático.

 

     Nos limites legislação em vigor e da realidade institucional do INCRA, uma maneira de intensificar as
ações de assentamento seria a compra de terras. Mas esta via, além de ser desaconselhável, por provocar

elevação dos preços de ativos fundiários marginais, esbarra, evidentemente, em fortíssimas restrições
financeiras,

 

     Só se pode concluir que a idéia de se estabelecer o número de famílias a serem assentadas no próximo

governo emana de um ingênuo voluntarismo. Qualquer meta numérica sobre este assunto será ilusória. Foi,
portanto, de muito bom senso a decisão do Encontro Nacional do PT ao recusar propostas de fixação de

metas numéricas e, sobretudo, de reconhecer que o desempenho agrário do governo Lula vai depender de
muita negociação com a sociedade.

_________________________________________________________________José Eli da Veiga,

45, doutor em economia pela Universidade de Paris I, é professor da Faculdade de Economia (FEA) e
orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PROCAM), ambos da Universidade de

Sáo Paulo.

       Sinopse indicativa da agricultura brasileira hoje

 

Tipos de estabelecimento  

Número (Milhões)

 

Área média

(ha)

Área Total

(Milhões de ha)

 

de caráter patronal   0,5  600 300

de caráter familiar   2,5  36  90

de caráter periférico   4,0  2,5  10



24/01/12 REALISMO AGRÁRIO

3/4zeeli.pro.br/old_site/Textos/Outros_Artigos/94e.htm

TOTAIS   7,0  57 400

   NB: estimativas do autor

 

 

               Assentamentos agrícolas até 1993

 

      

     Tipos de assentamento

 

Nº

Área

(em Milhões

de ha)

Número

de famílias

 

de reforma agrária (Gov.Federal) 731 7,2 123 260

de ações fundiárias estaduais 634 4,7 116 746

de colonização (Gov.Federal)  49 14,1  85 181

  TOTAIS 1 414 26,0 325 187

Fonte: INCRA

 

 

             Desempenho agrário do governo Itamar

                (Julho de 1993 a Abril de 1994)

 

Nº Área

 

(em mil ha)

Nº potencial de

famílias

Decretos de desapropriação 119 669 16 871

Ajuizamentos  41 (230) (5 813)

Imissões de posse  20 (112) (2 835)

NB: os dados entre parênteses são estimativas.

Fonte: INCRA
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